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«لل«ئإل»»ل؟«ل١})»الادل

ال»ملرتط

لقعللمآ)كملالهل»الالني»

لع»قال؛علجباققئالقئقدقهتهقلققالقاه»قئقملق٥ةلقخم»قئالحملدملطعققئعهقققئقماهه

طععقق«وطقئقمكسطقئ»الهعهلقململحأسظققوعكوقلطال»عات»الاحدلاطاج»»قثحعهآلقمقئه

قئالعهواتقمهقيقئلق٠هو٠»قثقاحطالقوطقع،»قئ

ق»قل»القئقلققق.»ةمالعقعقعاقةاهقهقع٠

إتللمتثت

ى«١ات

أ»ق»قحةهوق»قث»»٠ط«طقت»ط»مل»قث

ع٥كت،٥قئظ٠»قهقلقم٥طقطقمملقئ٢ئالبملعقو»مل٠ر

ملآلآمل٠



  



قكملال»ال،عقلكلطهئ»»»ال»ملحقملال»

اوراور

ه»لت«رهلاهل»«هع»ط»الرمل»»

نمع؛ن٠ل~المع

متيم»»قلطلهطللتلتهبهب»العملطلتهب١»»االط»مل

حطهب»ا٠الرتمل»ل»هبال»ملي٠ملطالهوال»الملالمل»»»ط«طح»هق

»»هتيوهب«

)»ال»إخيملال««كن

.الح»كأئط»»ملهباملطاتمل»ق».»»قل

»الج)»»»ال

هت»ط،مل»ةئ»»»»»الواحطلهملقلملقل»ال٢الختلقه»ق

»»»ملهبطهلل



.طع)(اوا



»١لتمت١مللل»

»اقس«اقققهثعإلءأتعهس»«هبمهءسطاننيأهيبه

هو«سأهوأحهو«هوقمهاهب»ءهنتهسه»نحقنتوكنسققهملهيام

اتقنتؤققهبيققهذفأكن«هي،سعهملأفأالاأ»ؤهبهءس

»هانعطريتقهيي»هملالهقهبهقل،و»ءهفهأليبهبهوققس

«مهريثقأحهلهث»ء»سقهمل«اتأهملهيهمههأحعأسمل

ملاأهنهتهلححققسثهو»أ٠وأهلاقأ«أهنأهاهلءاهل»«حهأح»»هل

حهيهل«أهراأقملهناهلحهوق٢ءأحسن«هللهو»فقهملسءأهوحال»م

»هو»اهلأهبيب»هاحهثهث»اتعهنءحاهوحرتقأسءفهبققهنو

«هقأهاهياملص»سو»وهو.هبهوةقانأرهدلهبققه٠اتأهملسألم

ميأ««أله»هوءأح»هوألنحاقهها»أهو«أحنيا»لحثقأهنواق«»»حدصء

هثه»أهحهرط»لأ»،هللأاععهلميعانحهبلق٣جانسانلقأ،هتنت

أهقق»طقماهوققق»أعههو»أسوهو»حانسقهقنتوك»سأهبحقنت

»الهس.اقح»هءاأسأعأرقطأ»»هبة«اهلهل«اقمتث

»دئاع٣حهأهس»حطاهلذ٠

،عقعس»هرسهلها«انميقنتامهو»»هوأققيب»»اقح

هثأمههي»ساقيوهاءاق«حهيقهملأؤاأههلحهععومأتهبجهو

.-»اقحكنهث»أسكن،هي،اهانه)ققهويبهه«صس

٠



-١لمل-

«اقهثهو»لهوهثانهذقمهتمسقققهانهث»أهيحنت.العهلهي

هحهثهسهوي«والااوعهو»هيقمأاحاهلةأيي»ني»أق«قهيس

لأ«هي»سو«اهلاملوأققهيلةيهثأسسهملألأ»ءأحانس»هلاق

عسهيحقنالققاقهلقموليقاسياسأيهي»»هلهيا»سأكل»»مهاهو

مهالهثأع»»يقحميوعهب»اأحو»»سالطقمل»،اقهيالصقحس

«اقميأسهنحقأههميال٠نهي»هيحهاقهلهيءهوري٠»ىعن،سهوهملس

»ءهييبهوهبقهبهو-هبان»ءسهوءعأهسسوهونتلأ»م

.هنسا»اولهثهثهحققانسس»هي١أهرس»»قوس

»هيللقمه»هبهتق»اسحهه»يهلا»كقاقهأاقسل»ح»سليس

«اهلمتلأنتهيبأهمقح»هخللن»هيعامي»نيأميهبأسنانةكملهبنيأهس

اق)هاعإلءأ»هبس»اقمعوأقق«اق»»زهنلأاطهكلالق

ءمي»مس«اهلمهونيزهيء»سهوانوااا»املحأرق»ميس

»يلي»هاوسحققأ»ألأهواهل»و»مياق«»الهثةقو«الحة

».هللألط»اقاهلةو»ه»انأقققحهب»ن»هيءهوكنسهيهاهبحل»

ؤ،سحقكنىنق»»مياسكو»ع«العهيحليهي»ح

هب»أانههبنت«هو٧هو،انسامساهحعهباقققس

هملس»»ألهووهفهوقملح»هباهيسعقأيبسهءهأهوس

»هيبنو»اق«»أهلهثقققأهنسسهاق٧كعحيإلءأهس

اأعهنسن-لهيكل»هااالقسسبيوكو«»عملكقهثسأس

لأهوواق«هملأيهبأمهاأكاسوههىيل«سس»هيعهب

هبال»هيحو«اقلهي»هنتهب»ؤام»»ان»»اهمونهلأهثأااهلءوكوا

للهو-نهويوعحهأسللأعهناهلههث»»»ةساسعهولأيلح

»هي»عأ»أحيب.

طدحقإي.قلهتانص»هيأواهليليمل،زيأحقهبيسعع

ملأياهلحنتهأ«»أحأ»»ءأسهملهقهثاق»حيبواهلانرتأقمهنتقصىن،



-»امل-

.هوقحقيأرقهسهيهأ»ققققأققهوسملنس»»هنح»هنس

انالكو«النتات٠

لكي«و«اهلحهث«سهبللهدمثعل«هههووعللهملأثهلقاهالءو

ال«لهبهباسنتهث.اق»«اهل»«اللميااوال٠كو«سع««اوأقق

عق»ن»الحعاتسهبلأيهوعم»يأوقكسأحافلاس

مهحاقأ٠»أانانسهوهلأقق٧مي»اقهووانجو«الاققققى،قل،س

»هوهثح«املاق«ءهبهلسلههوهوهثهثاقاالييقاهلهيهياأساسوهلالةه؛

هقهثهب«لوحهاهو»»»الءو«اهلأهقأققهثهيبأهثأ»اقح«اهلهلكلاهلهوانسو

ةهائسأااأاناقمهوهثهرسلامىن،سأسققهو«اهحملأ.

ط»أحهثهوللتققميأيواق«حهث»ايهسهنكنهثأةوهباق»٠

ققاققققصثأسققملأ»اهلقوهثهنتقهنهبأحعالللءهويبحءأاأحهثاهو٠.٠و

تهل»صعهملأحو»هو»هولهنت»»ءأ«اقهنساالءو»هث«قاهب«علقس

.القنتح»ح،أققالأ٠

هتدهاحأ»ههثملألاال»هوملا»»هد،

٠ههبمأحقإلءأةهبأح.دريب»اهاقلأايهملأاهلسققىفهالق»اق»ع~

«اله؛ققها«أهأهتنتلهيك»ا-مهسوملهياوهو»أو»»ةق»سأ

أرقهالوسعانقملهقهلاقامل«اهل«ققمل»هقمههي»أهان٠

»ءهيهيحهأهوققأ،كئهو»اقأهبالي«هوقققأسهثقمهثقمليب

}اهلكوو«الأقق»نسقيحس«اقهورهسهبل»«س

كنهملكي/هلسرنسواهل«.»هامأمهلاقإلءأحهوهيس

قعال»للثهاسهبحهثساهيهأقمل»»هملأاقهأالح«سأحهوس

»»»ألقمهيسهالقققانع٧هيلهملهيس»ههنتهلهجان»»سكئس

القنتيبالييهأهوءأو»سهلقققيباي»ادسملأكنهيبأ«أهد

كأسءينءميهاوواناهلقنت»ءسلسسالعب،هيهثها»أا

حسهل«سأحكن،قسألام»هثللئاقاقمل»اهلهثاقىن«اهلهوهقمالاع



-١ل»مل-ملع

ط«ءحك«سأسهملهنتأيهملسههيهيهللأياقنهوب«هيعاهلجس

ةالنتانمهلأسرمههثهأهوحأهملأ«ققأححنقنتأ«اقهوو«اهلأاق»لاملهبهبقنت

»اهلأسمههقهسهاققم٠

«اقأاقط»الاسهبالقءهانسهاقأحهب»الاقاق«»»هنتم

لهوعامءأ»»حءهيهلهلهااقءو»هو-حقهوأحهثهويهملحهاقع

«س»ءأسملهثيفهثس.قلقت

قهوءأينهأأاهقلايحههي،اهنتمأههوسقق«هتقها،هى.

لهونتهمل٠«هسطقم..

قق٠قوحقتهبهيقئقيقاقتب



هبال»اتق»طلط»لطق»لطهبط

مههعقمهعالطقط



رهجت
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عال»لبي»اللإلالال»»اهلعف

ءغس»»»»قد

»»اتالمل»»ط»»٨اتاتاللت«هبملرملاذ»الاعال)٠١

»لهاماا»والط»»طملسال»طقو»»»طالم

٠صلل،،صقط،،عموطق،ه»،ععهج٠

مهرم،،له

»سهي»»٠الإل٠٠لملحتهمتههدعملخدههحت،يله

.وه.(

»م١مثا»٠»وم.»نيدن٦ضمي»لمل،هتويتثهإخينوإ

وهمك

هلمند،،لطسعإن»فعل،دةلنيثاط،سنحثه

جرمهه.و.

»»»سلوباللولع٠عالحتةههثعمثإق»من

ءس٦ مهنما«دؤهاىلهيبههبننهف«قههتندمأللدن،

لطتعلط«هووك«هتهوهآ٠اري»ساأ،٠ل٠سهي»»أ«اهلهت٠

.طلنةسهههآرهوءهه«هأتمثه«هيميالق،«هنتسكاهههمه،كه،قوه٤لعهقلهأاه

ةطهنسههوههاومثو٠»سعأ»٠متيك.لءهب

،»أاامل٣ه»حأاأال«اهيآ»معهأ(٠٠سلمعئ)وأنتهلههمه

افهسههه٠٠»»اهلأسكالهس»هثه«اهأللع٠

هشعقعههنم»املالاب»٣ساملهوهتملت.،هالهله،ه.

..ععا
هالهس»»ح«الااا»٥لهو»سمهحأاأمهإخوكخهه»»الهء

.



..لعلل-كعك

نر٠وبه.بقع....

ام»اس»٠الا«ولمل،مان»ننيلللجيبدهملحتإثملاقق«هج

٠.٠.

»ييهملااقق.»ملولاط.».هتنب٥فداافلعععمنسوق

»ذ،ه»»٠»الاول»ر٠«هتطانثحتلمحبهفالسأ

ءحققلقرلال٠رئحبدنداازننهلم،يهن».هتنبمنمىب

ك،،٠.٠...وثهم،
لخيضنبمملهسهيتمه)قسننس٠مهجانميق

وه

»ي»هس»٠لاوان٠حيلههثم

(

~.ط٠

رذنلل»ثسدنبهضملسظبلخنمسجهشنه

علهلههءمعمحعء.،

»عم،قل«ق٠ملولباإععلل،اتقنيةلطتس«

آدنطمدس»نهبريدهل،عيحهبننهطيخ

ىيهييريروهق«هولإل.عس،حئه)هفةنم

هو٠سإسل«هدنرخلنمثب»حنميرحثه

هله..،

»ح٦ا»٠ميقملاو،٠ءتسمههدمهسصط

 

،ط٣ها«قملشو»اسو)هآ

٠.
لطرهق«ا،ءهس

نلطمين٠هلفسأوللل،هسيهمهةة٠هثهومهأ«هوهآ٠

و

،طالمعمسسأوءسهنهآ٠

حطهنفهثهسءءمث،ر.»انسح.اوهحتفا

«طةماعءله«ههههبساه»ايبأهتهييبههههاصههته،ههورءءهههههوم

كهه«هو«هل،آ٠

«
.

مهممهعم٠

تطمههقله«كوهول»ال،



لجق-

ذش٠وهاشاليسنسلهيليلأل»ةنيب«ويبلغ

»م٧هب»»٠لالهللى٠يتفنطب

هشهنان٠هينوهيطعهلكو«ن،حتط،سئهن

وهلهي٠وه

»ححاومل٠»اروإل٠،«مثعي،حلإة،لله

.لههلع.٠.ع

اهدهلطأخسثندنهىتلللهودنإعأحةلل

ه. اسظمادنوطثئ«مردنيلعحئينيسنهننرسلبه

»حريا«ا.»»»اللويبمعطن

.ع،وه..م

إسضماطيلسرملإعهضه}بوهجنال،دلهبثمىنهمل

»حهياري٠هبالالامل»لب٠»دنبخههطلن،جإهطضههه

.ب.و.

اقيثلاثهبحلرئملئهمذدىلنةئحرن٠وزنلبهدو

ا..وه....
رضحيفو٠سئ«وإنهخيغ،متهإخطنطسظةمل

~ ٠و.

٠
.و

لخيهوهثلمييبححاتهيقق»املوا٠يدهئل

، ٠،ه٠،هلهرتمه

»سه»»٠قاقوي٠٠ماط،مهعللهعهدابهللبهبه

اط٣ه«نسنأؤ١ل»٠هل»اا٠يب»ااملهالاال».قبه»سهحع.ه٠ساسهننع

«طةملعهثسل«هههوكظنقهلهي«ني،«اقا»الحهملعيالاأهييتان

و»فطظمم.عسوأوهثقئ«مههه،»ه»اأهبا»لهبهاه٠

٠ههبسءسمال٥يبراملع»ه٣ىفك»أهالنهبي٠املهنموأعاعمخل

«ههه»هلا«»هأح

وه

وآط»ههململاملهلهقهاأهو«..قبكهب»لم.»اوءقباق«٣ه٠



لللتللهع«علعلي

«ئعه،طيحته«قهنن«عهين«عمئ٠هت«ذض

»مل،ن٧هيمل،او٠»لالهلب٠»يقحل«مطئقه

٠و٠

.قهسإيشهينهختهئةنهفدآغالممينههثههثب

»سهيمل،»٠إهإه»يع٠

دنملهإأإييغلهتلهشرئهإسطعهمويأطه

»-».»تالاولبىهإهئيدنهانمعنيدهعلملهمقهنم،ههتم

،لهبلمقنسلعيحن«خلاتشلةصهنحهيلمتك

.،م٠هء.مهه.،ك

»تضمهجتمحسإك»نوهه٠ل،عئحب)»دقيسإخ

ملل..٠حلام،

»سهنت،»مإهتل٢ولم).اقملنقيقهءاطإطغقه

دسيمثاباي،عهحلل،رنعينلدمنلهط٠ينحظممتمث

»سهي»»٠إمتال»ولق٠زثإنين

الهاسنمإءلسمهلرلساهأنهن،هنسيرنحض

»سهو»».»»»ملاهوي٠٠رملدفن

»»ه-للملاوللع٠«عنيثهةيقنيهخن،لهعغقههاديل

٠

لط»»هلنوألملاهبكهوعمثه«ه»آ٠

)ط»نت«ه٢سآهلاقلل٠كريمث«يبم،هههب«هب

«طيينهب،هلهأ٠

وهبسمهكس»»»هله«قهونالهث،»ا»هاأىفههون.»٠ي-.8«.....

انممثههمثه٠

.مأطوهباكلماقامكوهبههثهت«مثهب



ل-طتلععاعه-

،و

ننسعإعضئهيضسسئلدنن،حتبهعذهيث،

اع»ق،هر٧ى»ق»ملظو.٠«ئنيمين،دنممن

دفةهلهثطنيبنوهيمسن»نود«ءقض

لطهو)يطعنلعدنلأ«نوثنهسينيبا،هئهز

ق»أيبملان٠اوعمسلةذسيينتدهألةعجيغهلجسك

سإ،حهههعمائنمثللسثببنلملةو٠سنم«ههعن

قح»أهيكه٠»الوللب.نم٠انحمهه

خس١سانذبئإ،دههتمقحدينؤمسعل«إنئ

اسمدةهضهمنيلعشبهتقنرمث»يدض

ه»أهتان٠الاولع٠للم.منمهمندينيط،هنههنبينيدلا

اهينسلب٠نخبيقل«خق«ننثحرقيثمممقمه

إننههإلةوئ»هبنتمانانوتبط»مدهبهيكاطىت

،

ايبهوهثاهقأ»هأهثأ»مللبمارعيدنإط

 

لطهنم.»اهلوهل«مثهههأنهبا»املكأو،»كال.هههي«ا٠حأاق«٠

إمل»ههبةكو،»لهلمهقق٠سهقهث»»هلللنمفعامثهلهتهااق»انءهههعلههه٢ه

نللايكه٠هسلكلهبمهها٥لل٠هىهاكاال٠لمهب

،»هفهأكمهلبلن٠هك»هبهنهبا،س

،آهبس»هكاس»لنطاا-كسومن«قك،أ،ههرته٠ههو،املث

وههسهأومت،وكعلل«ق٠ههاهيىب.،»يبال٠ه٠ا».

طء
هلحتمتووهني،ل«هاملهلأسها«٠مهتلحويل«مل»ملم



-طكلتل

،ك»أحح١أهوألاولبدكهلركحللكووهل

مل»أهمل٠اك٠لل٠روةئئركلهت٠ن٠هثهوهخيلنمد

اينمي«هعسيئهينةهتنوشلاحتهبهلكه٠ثه

اتهبكهك»هأث»ملولا،٠إيهغينسوهههطف

رت.،همهن،..وهع٠لومءي

للرادهيهنسضلبهناخهلللراهمعع؛

»هثهباهيهأةهيهأهط»ملوول٠.هتينل

جضحلينئثهخرش،بههههل٠هإملسعلنذينمه«ينين

اتهثهواهوييأجعهأهو٠»ملووه٠٠رممقهت

«م٠يتغهلغهمثيكسعتلينت»هنيعالهبهيخ

اتهوكه»يأحعان٠لآوععبرضيسسمئدهن

..٠.

يضمنلسقنحهئمثعسلهحهضغ»هيالل

، ، ،
.

ل»أ«٠ام.««.قرملزضخغ

ي-ينحو٠ههنههسمأ)سي٠ثسييلانتل،هيمتلل

ختيأتوهأهو١٠لولل٠٠اليسينع

عسههههلأشجهغعسنعدئنيطىهة٠ضدهدىلس

.
،

ااهت«مل٠اك٠ملئل٠٠لظعنلقاهعم

اطسينهها«لسمثههه٠٢

عيطنه.لهنيلمجء



عاو-لك

سدنههدمئلسثغذنمطضضرلئدنييةهنس٠هط

للتهثهبملكةهي«أهث٠اللولع٠٠«ههععتنعنرييههحرنط

بشسغةهنااذمرشعةلههثببكطفللم

اتيبثمل»قهانأهث٠»اللو(.يب٠رنةهسئ٠وههتعاكش

ملسدنحغهبسكللب«لنلنأهاليخيم٠ن«،

امل)ملهل٠(.،٠سجممأهبمن

٢هسثهيكسثلملمىقب»سينارهحلانمن،نلفع

عاتهثهثمل»أ»هأث»لاو،٠لغمغ

داباينتعنهكميضقندبلانن«دشبهن

،قهل٠لالهلجبرخنده

رباععمهجانمثوالننحتلهنملشه٠هههريغلمث

مل»أهملهتملالهانر).٠»عونا«عظأنه»بعلللنأطه

).ل،د٠لملبهدنيلةيسإءائهنههه

اسر»وي٠نطلةونن٠ويبلط،فلطههنينىلغ

.لهء٠جكه،

إنن،.»مهتنمألىنحلقثعملددنإعههعهفده

 

لطان«هه»«هوهأوم،هئ«،ههوكث،٠»»اصلبكإق.ال»٣ح.كمها٠٣.8««.

٠

«اىيس٠،٠٧لهلتبت«كهوهإل٠

ة»وقاملاكقل٠»اا٠املدبعلهسوهه،يلآمل.هثص«»«سلنت«ه

«،«ه٢ب



-اهلععلهعع

...ن.~

هطمل«عموالطةاهمللنهههثقينغطشنالاهاآءحتوينثهإل

.،٠وه
هس-حميبسهل«بومثءهد.مضلك.»ميدن«حهههي

ل»٠يبهي«ي»لاوللم.لقنن

ك٠عة..يت.ة.
مل/مهتبوسيننيءهتاسصئلظهثلعهإاطسأفو

ل»أهل٠ال«لول٠٠حتينقنملمثسإخك»دمل

ول.٠،،.٠٠

هعلمةرههعاليإللمللل»ئهئهكوحت٠وظئعم،ه

،ء٠.٠..

مهثيهةنرسملرضنبائتونبخيس،مهحيل.هفه

ل»«»١لللاومثلم٠سمنهثبدلنهنمهنيب

..،.~٠٠.

سهأهمليلهنل«فسجقهس٠،ديهضرهنس،ته

ل»نهل٠اي.رفحننهنح

مشسهعهل٠،«ثمن)كينيش٨عقههللكثطأح

~لهه

لل»أ«ىق٠»ةالولأل٠٠رلةحضه

هء.بمر،م،ه٠بوهرم،ماهبءلم،
ااةط،ههقهاهعدهوحد»ااخجللةلحثوكنينيفالوبق

٠يءمثه

قهحعااملسلال.ولىفققإ،هدنح

ره،قههحيميههململ)نينحسنهن«ايضومهخين

يبجول،لق

رصنهسمن«م،صئسسش(هسعمنبالمثللءلل

قلتههاق٠الهلع٠٠لنن(

٠٦
التط.هعم«معه٢ب



.جالعلالل-

ذخدشلمألننشجانطبم،هدظللط

ل،صاصبهض،سممثمهال،هنددنه««هههنالت

ل»أهل٠امءلإو٠سنين

ههمث،ممنيس-ينمنهبئههسهشهغنهتمثوهتهل

اللهملانهملي٠الاوولوايلدحإك

ل

إل،،٠

لق«ههامل،أللوي،٠دمكهطيييمثدهعت٠ودملفعينينعنلل

مهتو»ياهو٠بنئ»ضغل،ل،ىنة«ينمهئ)هم

يبحهه»ب»اله.يت.بختدناصن»يئنن

عإ«دبهتحبركآورهنيدنلينإضسضثههلل

مللىههململ٠اإعلي٠٠يلبخللخ

يبحههاا٠ظوووي.ىفاغنمهخ»هدلدنإخ،غهئدههبينمهت

ألبرعمهس-دهزوختذسييهنزلأءاةنهمثرجتميف

ا»أهلميري«.وان٠اهبءمطإن

الطسبثهسبيتهلنغهئيدثنطقملقبهنيييئااهه

ألمس-نميهىدنيمسانهلدتبحلننءقهههالسرهه

يبتههاق٠إمن«وولل٠.رأعق

)طدنمهرمثقهأ٠

.ء.

إثيعد»اهلااضهلس



-ملي.لعل

..م

عغهئملنطةملهنطكملثهيجنان،خن«هثعتانظ

كوو٠.

لسضننتإل»سنن.سن)هبلسسندنمهم،..عنمت

و

الري««اا٠»»لواق،.ام-شهداو

الا.٠ه،.ه،..عه،هه،

٠صهداودهد؛هنج٥»ههغدةقعهقمهم،د؛يج

.
.

»يه«»٠»»الاهليق٠نعمةولهن

.٠

سنثسهتمضهج٥أصملرعنيلن»،دئلحب

.

»ةلثل٢ول٠فطعل

.ع..
،سهح»مبهحدناثعبيئةاحثيقه»كمهفهن

.وهرول٠٠..

رإعهسظاطمنيجمثههل»الاناقيبنهلهأل

ملراقع٧٠للو««.٠انتد،

ههاح٠،يترهمم؛ررس٠رج،.

مضحيسهب،لولثثسهلل،،شهياماخجللأخعن

~ . .. ( وه..
وؤفننمهلقضةمنيده«عئه«حنهإخغدت«سختقهم

٠له...٠.

خجدشدهةمعطانين)سنكل«عثنسقيئهلايمأ

ل»أ»اكء«إل٠ال«تقط

وهصو..

٠ي١سنهههاسنقبلرل.بمنااهضاهمثراأنه(همالل

 

ا.هلع»ءاملقبق»سها،لهخممثهمإليأاق»اا٠»«هههمث««هل،هب

هلطتقدثئهأ٢ولآل»لقبءءسلهقهب

«حمل»هلبعتةههمهههه«٠

٠٠وق

،»ه»«كء٠همك»ةعمقنتوىقبه،



علجي٠عتعيهبل-

»العبملظو»ويرل،ساطؤةلأضهتطىنه،هصبنييا

متخاشاعناسشيهللسينيغنيطسنمملنهتهل

، رنيخههعقهئل،شإرنننيحالطكمللمةهةهمه

انتملاوزمع،٠حتءمدن

دهمئسيط«لهنالهل؟هنض،لاقنهفنك«ظمنب(

.وه٠،..ه٠٠لقره،

هسحبج-مينهه٠اسعههعيطبحعهههدللء«هم،د

)،
هنياحهبسجههبثتحثبإدةو«٠هثملنطل«ل،،غ

..
.ع

لن»٠»لوكل،يل٠٠ثثند

إرهن،نيههناخيبورينبنيدنلنينملمجإإم١

ذه،،
ب

ملهوامل٠مل٧وي،ب٠}عرجتبلن«أعطه

«
هل

 طلن
)هني

.
..

ملهو»٠»ملوع،م٠إفنهحتو

هامتههسهىدنسط،يينثمحيقو»هيمسناةالهلدح

طهث«٠ط»بإهلل٢وول٠٠لنيلنهين

ملسسشهتويخنيعنسةنبدسسثملللسجهاهأط

٨هث«١٠»٠»قوئلإقم٠ىنسنب

وت،

إنهمثس»ثمتممنهه،.هتنن«ند٠خضدهائتطنه

 

وملعلل،مل،٧٠هث»»ةدهنهقي«ههمث،ب



ل-لانملهاهعللك

يب»٠تهململاهرانوعر٠لمنحلنفيتمءلئسمن٠«حعنلنم،حه

ل«عممحسسضرئ٥ل

.

يعع.،

 ض،إن«عئحملنعضذل

ات»٨٠هاملثهو«ا٠»للحيل٠٠«حقه

مل،سسزطسمله»نيي-سنطنهلن)كالكءةنهيهعغ

،وو

لبهب-هاقئلول»ب٠لخكفن

كهه.،،هع
ه.وهوج.،

مدهلل«إللنغههه٠هه٠-دههملعهدويده

لل٠هلس)مل»٠ل»ولع٠٠يههمشحنم«،هتنء

رمزءس-هرا
كل.ه

أل

ىله،قديغل.السيف
 

ناميبعوكل٠.اا
 

طمه«

اا.٠هب٠

سصنندهله«يكهههفنللسنملىنهلينههنهيل

،

لا٠»قسهاا،يوهمعهلدين»

«سئهطدهفيك،مينههريهمث«حرن«حههيىنهاليث

نههتسحتييينكسمط«ملهلطهتينبهيبنا«رئبدختمثجهن

للهقهثو»٠ملولإل٠٠ائنييمأعبلكئخة»نهل

«٠ءئنأل«يمتحنمث٠اثطظ»يلش٠«عيتللثنئ

ملهبس»سهس»اكهالهالمههولهكههبا٧٠هي»»ملينهتن،إلوكهاللاتها

»ا٣ل.إق٠»لب.»حهو٠

 

وقطىنهءه.كلسأ.»ه»علك»٠»املعح٠لرهب

نل»سهثل».»اا»»٣ههل٠ه٠هنعسسأب



مث-لعل-عل

يفبخخهعدهفعدنج»هنملنحهنسجءر»نن

اتاهث٠»ملوويرمعءسئم،ههيط

ا؛ههقهغهنيمهسهللهعللمثيطههسكجإنننءهثإطمث

ملمملهااا٠لو،٠يهممهلرلهنيمثىنيل

لنا

لحهجع،صع،،عهثاعلجعقئءققيعهبسفمءصع،هسعع»تص،عص٠

٠و»هطنوههجلقطهنهقن»غالمةواك»نحة

رهذن)نياكمثجمكل«حه،هانيرذنبهه

٠لنونمث.يينهم«مل،هلمثلل،م٠ضيحترضت،هأ)

»ملههاقمن«طهممسنههن»همهإدأيثطنعقوأوانر

٠»شلإةمةوانمل»يهننرنن،و

ال»دنهكلظلهةىنبمناةهزللنينسمإينيطك

لسدءهاكهنإطهائهو»يوهإظحبنبيهفرمث

سجهىنلةئاه.

رختدسألللرتةخبلهندهس٠رتيبنانايسثدهلملمثادن،

انتهإيفهنحبثعمج،دب٠»نهمههايننطدننطاكليف

ةل

٠.ل

،ةجلملع»ه؟تهمنو٠ذهكهكنملكاملةهلعههل،ه«،ههينه٠



ع-عل،-عص

دينن،هثعهمنيينرينميسنهعههلعهنذدننويغهمه-لع

٠هسننك

هضحاكينهيأههلانكاظدسءهحاث،إااعهن،ظمث

اسئهفناتطحاسك،إ٠ء؟هحعمجاليئره٠اكءهههه

٠»هنمثوضطاكينهتسمه

رسسنتددئنك)..يللينيينللطنمهنهوكينيبن

الطسننهتههتزب»مأل»إةممهددنالرنلحملوهم

٠لك٠ذنقىين

ل«دم«نخمصن«نمشه).ممهللهتملرت،لنءميهين

»للدليكاحهحت

(٠

 

جلثنممعاخ

حل،وه.ه

٠إسضندطهنهفننلل،٠»نثدنريدمعالدتهنن،طئ

 

للموينحهألهنلهنل«عهنهسجهئإسههعهلمثمث»إن

خمطممثإ«إ،سعللطعبإخخهنهنطببمهنيفعيغ

٠سضمه

ررلكخ«هحتيل«هايلمدندمجللأمىنههاح

...٠»ءبعمهك.،هن.

ل،سعهطإيطيبسنطضلقتنهثنكلككمه٠هجلو

مءمع

٠لعمتعنإ



عع-لإل-هعلحع

عياوه.علت.٦.عمها.

»معسصهحلكيبةمنركمخل«واكةخ٥هعةهطل

 
٠ل٠ثسإعملهتذفنكحت»إهملانمنضههل

٠٠«سهمنوامهنفل«أختلهئحملبمممحن

٠»خغهدن«ثقينممن«دأ.رملمكندنه

ذثقسههرخاانإنهحته،احملةلطبنافبهتبههجاحمل،

٠زنذ،إض،االن٠باينئدغهئلكيش

و، امسههههنيحبههنينيبن«ذطمنرانهنأ

س-ةء«ساطيلحمهنوهبهنيحهتدضهدظ،خهحبق

عةيلللنيدللانركثددنرنلدنحرنلهاآلثمتمين

الن؛ةتنهمثوههعرز»مثددأنطثانأل

،،.،،ك،٠ي،،هه.٠.
سوهلةنةطم،سجهالنكهبههمهالي»ةوإمننراللق

٠هحتظإمثاليك

٠اق،ثجلركسععذجلانهاولغنييخحذأل

رتبوهلهع٠

.ميندم٠«٠وملرنتل،نهلمل،عإهطههلحرتدع،

 

وههنملنت»هت»«النلبكحبمب««««.



-ملمتلا

رنئيمبنتتواطاهنارشدنلباأندم،هلون

.
ملظئنعكههمنوليكرنهنملبهههنت،راطعلاءمةين

ألول٠

«عثىله٠انوقدنفلركيملعلقضيئنرنم،هأوهخدمثهت

ول٠،.

٠للنع،وئيبنره،إنمةونيسقهتاختةوبدعمل

)

مثطمئءهلهين،دهظ.ونسلحنئلسثل،قةاةثنو

٠..لله.،ثيه..هت«ه

 .هعهعاإوهقهيينحاهنعقدبمقاردس

»نسرهل،إلسوقسهيجم؛هين،خهتململل.لهال

ا،وهدئنتبةثهيهنطه«هيضةنيط«ئمه

لبوناناسلرهين،حمثللبمهمهت،يهبلمهم

لسظدهعدإسلبه»ننم٠هملثشهشه.ةدمل

وه

.يجل،
 

،ههك

ينمههإفئامهمه

»هيهثسد٠«بيل٠وظييط«عثهمإنداط»قن«مض

حاه٠،٠وه..،ه،

دررعنطمو٨اطاىننهنترةهنال،سحا

«هئع،لة.٠لس،«لهنن٠اىنحتميطن٠ولوإنينقلإأن

عهم،،

٠»مموهأهمنحتهتحنم٦هاهن

 

لطهناهلهأوهلثئس،وس«نسالجإتب٠»هبلاحء.»هوهكمهاء

قط»هلبنيت»امهأأهعوهال،ال٣.ه»امل٠

ةنيش»؛هث»لعك«سهثهاوال،»هث»٣قتيعسااى«هلمأكءه«ر

»»»يو.هلعفلهكأه»»لمل»»الهمغنامكهلههد٠



عع-لوا-ج

 

}هيهوريت«غثقهينهنتريسنإ٠ألهذافن،قال

هعظوهئه-يعدرر٠ااثخلنللبن٠وه»نايسانئ»هنييلت

٠ان٠ودطو.وه»كل«ن»كيك

٠لدند«موعن»هيبننلةتدطإةلدننمت

ع

)
»هارنرنزلد،ةلوه٥هعلدغينمهعاعثقإملهسه

وه
»«ثسه(وللرشهيليطهللعملفئينلهئيلميئدخمىنللب

٠لل..هل ،.
.

،لةهنولقنبمنكدملع،مئ،هنطينمهمللرنثسهمه

ءو، يدغضسأاهمتختهتهاقنمثدصولهنههصانتحت

عيتتللتين



هل»-

كب

«١«»١الال)الهبال»طات٠

.

قنعععسيعص»»»اهقمععا-سء

مه،صع،ع-ء

،ءء
زعسئغه)نئمطنانوعلنجنيبرهنيت»ةدنب

يثقطثب٠سئمثيل«)هلكهنيع٠هيت«مثبنه.يطهؤه

حر،هءملق

ننسننلللننتهثح/دهنضحللمنسوبسلمهدهع

بشنيلدن٠رينجمه«كلحتنشتمثينس«سن(

نسئنم١يتولئحتمهئلوست

«حهننثهمألمعطبمثسل،هقهمثسنيبئاومس(

ممأ٥هخه٠«دهةء«ههلاطرضط»موبلنتننن

سعىلتينهإةفهدهبهضىب٠ضههه»رنئني٠هخهت

اسدحلطسهمئيهنتلهألنمثسبرلهطهههطنط

.نم»عحقهاثدهثهمتغب

.ملدئه،للأطوننانجا،خ»سلسانجهئنهتاعزن

ادنههدلهإوإأاأهتب.هدنرلبئةنالانهتهنعههرن

ه٠دشبةهلهنهنف



-ول-

ههلس-اطسهئه«قهمهيلحتهلمايهط«مهن«حلهل

لئهعملسن٠نملهباهلنينعن«لسعئعهيث«هثوهههوسثرع

مينسىنههه٠يحةيييلهاجسنهلمثرضنمثيئههبه

لسسدة٠نههههلهننده،أي،ةيننمهئابيمسر)

.سنكهتثجهكطدنشنحسه،

٥،سهمه«طكهىلمخهدنئناهيهنمهناداس(

ارمنمنآنههإلعنسهل٠قمننهم،ونهتنونناليث

ل،سصنايخسيلسخعمثباتييرنهيثدديلضصبب

اا٠،.،٠
عسعسغعهقللهسهنيحمهنهنلدإلاينيبنمدث

الأهي،معنرهوهايتنطهههحنمللؤثتهنمهن).هبر

٠يلسسدنلهعهههظهه٠للنيردهياكهمحتهضح

،،هههه..لههلل.سمه٠،م

سقلهم٠هه٠عدهحددملكفلرتمللإكقننمايبمقهجن

،ودههل،،،و،. م.صهاخ«سحتمننعلظنإعهىلبالش«إنعهمف

.،»مهو»لالهبهك٠عههو»أححأساملمهلأك»الححسمل»اأحاهي«اع»اس٠

.وكسأاااملس»هالاكهي«ق»هلكق»أ،هق»هبه«قعهث١لة،؛هن.لبلهت

اهده»٥اه١لمل.ع

،يب»هوسحمهاأاقعينامثهه،هومث«ع«ههاوملأتيأس»سه»هنتامتاملامهنتب

هلهبهههم»»»مثكبسنل.الكؤملةهبعهلتملهوهو»هسسس٢هاأهو٠لجأوىلي

هلاهملهنتأاال٣لأسا

. . .
»»مهوايدجوال،قاف»ااقك»الحهب»سعت»ملكملةاهثخل«الااوأاقهبسململعهي



-ووله-ه

)

»

،
،ك،.متاله٠،يتله.

 هاريدهسهعحهيابيةعحنجلاهثب

.همل-ععسسععحب ٠مث

»ا

قئعالقعقسيعع،كاا،هنهط٠

»هوحتهثهلنتهث»هه»،ههقهلهههوب

..ل....كعس

ا-ةوكقهثهةمتيمقناهحظجنانالبةيليضرن

«دنث٠نئيلملس«حبنحيلمبانبرلرهيبئبلخيغه

بس-هنبلن،»دهتإهإنه«ق،دنااىنه«ننتث

سأهثدنحهنمثإوطنمإب.هتلن«لظيئحههئحيلح،ه

«نهفةنيطبكدفحتكبلي)هئهثهنلةيةوله«

٥نطسغعههمرانهت٠هثهدناغ،هحتفحتبهتثةي«يملل

لةهههههضاحفييندنبل،نييحملينقتلأث،وثهرانرم

مفقظهههع٨هنهةتوتبهليإءمإ«ينملتنمسا

ردهوهتمنحتهمئه،بضم،إهيهتذعنهعهئننل

،..هبل للمبلن-تنليإنخ،هئدرعاشل،منههو.،إوءقفنبثعح

.
هنن-يظحاننادن«يهءحتن٠يضهنثهثهبطينطههت

٠..وي.

امهخملإب-تايمحمكل«هملموململهثح،٠..دنريبلين٠ومل

١لهاأهو٠لوح)الحمل««أاال»خعنب.مال»هه«!..»»ستار٨«»هآح»منههااهم

»مهامهماماهثهنمه«ااح«وه«،سينهال٥اا«هها«وهه،اههه،هواع٠



هلوع-هنس

»هولهع««هاه)»ه»هءهث٠

بملسنهلل،،هإهطر٠نيهبثقغهل«ينلنوث

لطه،،رقبب،يتءءمءء،ءرم

لهسهه«ئ،س»مهم».ناغلع«ةهللة،هبلقحتممث

( ، ا٠....٠٠..٠، ع-كافنمسهءينك٠هذئلملتلمثاؤنههف«ي٠ئهحن

 

، . ، ~
بههىهههل٠ل،بنهبمدثلختعس«ههئإ٠ملةئ«دهك

،
هرب٠.. عمةإيطهههههسئمإماهتنت،وهنقهللسألنوقذن

.

ةنملسق«يةنمهننمبنينضوقنبذإإنو،هل
 
.٠

وه٠.
.سذسسهعلهننئءعمليبن»همهإهئخلووضوهل٠قهلظين

)رهممر

ملليوىلوهل،هثهه.ةيثرمييئخيطإملشئمانيه

وهوع.أل...وه

إنطسلد.ول«لقينن،عييبلفتخهءنلههههضقه،

.مهوه

نحتيندهللينعن

»هنت.هالت،ههيهه«هقو«هن«رهها٠

عي.عي-للستا٠

ر-خل٠طئههوولذيئعلجخهنعيلجنيفخت

~ ،،...

»هنسل«هيتن«هئع«هعنو٦ل،م،هسنيالملسئنن
الابه.

ب.مي.

إرنوهثلنهوهبئ٠هناطينفلائدط،هههيكلغعخل

ملسنخهملسإينءاثهسثومعنهتنملسنبثهث،قهئهت

،٠٠.ههمه،هءوو،

سممهنممعع«٥ا،حهممس-ه،هإخ٠مءه٠٥«لهخ

ل»»عماتمههواقههق،»همههل٠.اللة»٠

اقالهسهو»»أ«»ه«أالعلهقالق»الا٧أكفلح»»لا.



،،،وت٠٠هل(.ههلل

سجهللنيئه.ةسعنيخمنقهللبهسمههم٠ومث»الا

ة.
هض٠ومثمه،لأس».وأرسجتيرنههحتثهم،«هئعؤ

٠مه،.ولوه،،٠. مأهاعم.٠و

ه-بسإممعموإ٥هل.حبمهااههههاخقزل

 

. منرنئقههونهي«ونسخلسهطوهاطلهعيش«

مخنن)يئهحت،كبدنلقنلورتشطئلطمهئسن

»ان.»وه، «هجلسصهلسهعههمئقط،عتسنول»ضهنيهثهجمنمة

،
.

«كقهسىلسيمثس(هلهضسههللله،دخه

 

،)

نلس-يقهات-م

»هثمي«ل«لل»««هأامثههل»ه،هت»ههو٠

أل

،

.فجنيلهخحثل..انههضثطسنيعزن«تلز}

الط،سخهسطقه٠ووههبئهيهثعملضلقئهإهفن

 

٠لصنن«نلقهنل»هندصنحسئدعجن،لر«ىهلمأ

هق،يل.،رميه.ههءر،

.»جمس،عهنيعوسقلل،خملة،س٠هقهءهإحتهة

ؤطههس«عههممىبثهملضتيهلحت.مثقلهالنحمحهلدنيهيبلنقل

نابإهمك..دهمفمثفنييدبىنتعئقبيلختبره

هيدحتمرسنهينبث.رطيسريدهم،ظلةمناه،

له،رلمثمههيم٠مةسثهحدانين)لينيمنءيطرمن

هام«مأو«مهتبمنءحهتننسحننبإدنمحبيلدأهتنب.

. .

٠ا



-وال-

دعم

»هتقربءالسنطهثخاتسيشة.مهمه،هيل

٠٠ع

يسسدنرد،ثصاهبلطنيل٠هتئملنلننإخنقه،»هق

....
دمإننريل،دنملنسهههس»لهلهم«ءههم٠{نو«

٠،،، رسنسي،٠يه٥ههههاافينللءديفنينينمطهاذفاناممل

تهضن«ذ«هيهنخهلب،سهمئمثةين-ةوالطتلإ

التربوهواخسنيميثسضمث٠»انينلهكمإيبنضلن

لاقنامإزغتقههمثبهن٠ءدنلةعهذفنسخم،،ح

ا٠،اهي
٠٠

هنسلمايهمعمملل،لملوا»ثهنلمهضدهمتم

مهاهيبندئهثلهبو

 

.
يباهلهللنيإأععهمعدناليكءئوسهثمل»هدهلكقنموير

سننرمدئميهنتوعدنءسههلماييسثئجمنيط

،مك،

هنيب،يئمل،ليئيتدأاآنم٠٠«مهدنبسؤاقن

هثضسهههمولانظيئسجثم«مبهلدألننهتربنباعئ،دهن

»فدهب،ساحن«مثهمممرمتطهنيكمرننخح

ءهههلعمهئه٠سنمطفينتدن٥بسمبالدنحههج

.ع

رخيتونخنلقن؛هن،لفللجمأءاطران

،اغطشال»ه»«أ«هغتلغال«وآثو،»»هنهال،هنهوهقصع»ص

»هيجوأقفملهبك«ثجهب»ملكلذ

وحلكيطهثمرالمهاوة،إق»»مل«هتق«»هيهل«»ة»هس«أري»»ةسملهمه،ولهثس

هها«،وامل«»هعكحهلأسوك»كلأ«ليقملعمهلوطي



عه-آلهل-

 

،صر

ملةلدهعهثمجتمه.ةلاقنههمثدنطهئ،ههطههثه

((م

ثلسمآةم٠ههنلة٠مخننييالرب؟هقسن«

عصممنوذ«نلظهعهههمونول»ةي««إا(جن«حهملدك

٠،ينممهتددتفيمكسدنتئ»ثب-ندنيلعدناهنيح

م،ضنملةريمنخينسملنثعدئبمهئ،مندن(

اافنبمثايلفيضهاطرئنرنظههييفلنثخغدلوه،فين

٠،ضغاحهه،سهحغقمهويندنلنلةعمأهطتفنمهنس

ميهختةمنمبغهيجعللل»هننعضروههرتبعرم

،له(.عده،،هل

.نمهعمسقهو»م،ةمييطقط،عم

٠.٠ع
هةىلقهتههمةديسهلهلهمىامةمهر«ذململحتهط(.

سئهئوبنرهدئهثمكعهدنعدالننطهنخفلاوطتيممدضث

هنناأاثهاليف؛هيننخيح«إعنذهزئقدحتهننلانم

وههل

٠ي٠٢.هل

حههخهرهقلكطجتعمقهه٠عىنخالتو»ةنح

مهضفهثعح«هييمعيومهنرمدي»طدهسأغه،ل«ر

.وه(نء

.نو«ءشطكهننللءهدئنادنههععمضطرل

 

هع،ين«٠ملشيئلطنهرئيألائ،رملدئندنجتههه«.

٠هس«مهلخلهش٠ملهه،ونةنثهيئممثهإماطبجيآىننك

.
هسمهئسهفهنم٠ىنثناههةجهمنحبلمثندخيكحي،له



لع-ككتلت٠ع-

٠ا

وه

ن»--ح

ا، ٠لهم(هاول.

عقههربزععبهل«سهللظهتوإل.

(رت٠،

هئهن«مخ،هثه

٠
٦يدبهاههءهم«مملمهئم٠لنلعه»هنلدنه،سثئيهايي

،ي
رتله

لل«هوللأضههو)هلقنتهدءه٥ن٥يدئنعنهمودننزن

٠....

ر،لللنئنم-طينيندشإ،كعينه٠لهتعثييلأ

بمكإئهييحتعهدهبه«بلنسننبهأهالظنلدئحعه

ك٠.لع.٠
بمميهههلعئهنهثطتمسهإمإلرهنهههحبهب،ين

،مع٠ميل

مده

. ، ،
..

يملسمل،هسهلنعنهحيبهخمعدلللهتم،فيلعو

 
،دئمثقصهثبن،مهثإه٠لهينئل،يبنحقنمأل

،شانانمثفكهم(ورنئدرلنئرلباإضدنط

نيسد(رممثحتمفنهمثمث

ربهتلسوههقحن«هنتةهس.والاهاه«»همث»س٠

انولمىننسه٥امدنامهلمتلنئهتإبونهلهمهعرلمل

.بههء،مهل،عهءعه،ءقه حتهمعحسانخهإ،سر،حسههيهقماقفأسخ،هل،

ثلطبن«
همكدهلإةل،قنزط»نقلن»يئعله(دثع 

اننكمإا،يكم«ملهعمنه٠دظنبارلإنهاههت٠هضلن

اننينبن«صنىلها)كينلدنهمملويتقثيينبههه

و



-وعا

درنملرمهثئونهكاعونالييئمث،٠اماجهخماإط.ءهن

هئهطثط،،هتئةبىلنع٠«ننذطبهإهنننئم»سئب»ايقنهل

هسانههنلرن،دشاط،مئثينسلينومكء)عض

٠ادنودغإلئلئس«ئعهاخ««ممبمهل.قلختنط

لوههكهنتهها«و»»سسأه«ءهآومتهاحت«»ءهته)هأه»له»٠

دنن٠،فعهثدى؛سىلبوهكإحسن»،انطونهخح

هه ٠اضطتينمونهزل«يئهلمابهنالهوريمنيهثمث

لهندلنهتن)هنك،ثههثنبيند«ههبجهشععدننلن

ل،هثينهإنثدلككمونغبمأنض.اطنطرئندههنينيط

سأدعإةةنعطييغاهه٠ءييللةيبنههلهسباكهيحرن

يبغسطه٠كفهىللهلهمأعثهمثلكشبهأه٠مهن

.
.نمدثهملهئبثيفمإحتحضهمههه

 

ووثقامه٣هلهاسأ)»»»القنتهباملها»امليبثر«ا٠اق٥لل،،«»ههتصاقملو

»هطسال٠هبامل».انيبا»ب

عقتننتتننهثنيننتن



-ولعل-

هت٠

»»انطاتل

 

٠»

»م،»٦عس،ءعه«»ع.

»نيوهمث»ء»لهه«نيه،ههال«راثرإللق٠

«سغطهمئبثمدهيبخىبثصسةويتيتمثميتلاليأايظ

»«سمليلمي٠ههنإل٠يمكحركقههنعإ،ملااليبدو

.
»مل«عقنمحهعنفيهينبنسمهب»يلبىننحنلل

ع«هنخ«ملتلر٠سهواننتإلويثهئنهأنا(مل)قمثهن

الإرمثملايه-ط«وهمث٠يطريدهلسديفنل

ه-نهويدنسللهنونينسدهمث،٠ذثد،انمثاحنحن

سه-يهنىنمي٠«خينيينيتاليمهل٠»ةييك

(دئنحئأل٠«قهحيلهطلجسل.ييحسعيطهر

هسنسيناأههالهل«قلبنلدثئهيهانينةضهنسبل

هسيهن٠اأهثطينعدت»ينترسالينيننتوهل

يبثعيئاتىليف٠هنبأللهنا«.هتنهم٠ميخريطههت

تيقرمةلههسنيفبؤعكخرييندهعءهسايىلعمهل



ع-عنعنىلالل-ع

٠»ولسسق،مثهلملمبهقههنيبلنل٠نئيثهمث٠مث«هن

،.و

نجاتحب

اه٠

قجعه«»عهواوعقللعق٠اطعاهقمعص».

كهقء»٨«هبهو««م«هها«هكوا«همو٠«هنيهاهلههاكفلههثه«»ههأههها.

اإطوثهههرمطبحفكملنم٠وملصنهنظبكبئهندململا

ارلهانينببي٢،هرنهمكملخهت«برملحدمهتبذت

.نمههج».وهل»قب(لانلن٠ومث»

ونان«قهمثهسحتعمثبهللحنل٠ومثمهءؤسنهتمتلاحتههقب

...!.)مهيهلتممعييئسئعىلنبلدمللبهلزءتنئطسنت

»ينعيلهنيخنلأحقبرهإضىنغلانطئلمثعدنالمثلذنق٠وهو

خس،سضمإهنمثوئمث،إ«موقلطمل٠هتههمث٠ملدئوخل

لسكو،دناقإئسآلسهإمهنءةولتل،هيندتههه

مينإدأسئعهلب«ةئهديب»شعدههه»دهمن

س،عهثئ٠بثعإقل

..٠..(..أل

نهي-ينىنب،دتئهق.ثالجنرممقلالكلاق٠

البال.ك
.

 

،»»»هيكيبح-لهالا»».ملالالالتووك٧الل»عحأهقهلالكهالهعلهم

»هللاو»»»الالابيهنتسخيكسها«لههكملألة»«اق»«هلعل«مه»ه

ملوملأاال٠٣



-«(-ع-ن

.ط..ه ماجسه،للةفننخجسنثط،سنرنض«ملنهنضا

٠ضتسظنل٠يهنرمماضبقإقللدعهمثشقن

اسهنب٠سنننسئهئيبنبإه«لىفبمئ«خضلم

ريسسنهبلنوهنقبإن.هكصسدبةنكلبعاقادن

سس،مةءرتمنمج٦هنهمث»خض٠،دنننمثورثطه«

ائل،كعبردخحتب٠سله،حلائللهتسنحعندإو

٠سديهلمنبىلييبنركرثكأبنننهتينليهلطهه

رسهبتلشلنتيلركعلدأفطقن«طهننىليغميسكم

ل،ثجلاليكونانيلالمكمانيرغىهنبنيمسالا

لؤزدضهوكثمهنع،رمطيقنإةتمج»نات

 

 

ململعاهبمهملأهب«لإلة»مهوس»الاالةنتحهث٣أ»اهتملهثه،اممهب٠هبسقأهوو

اسسكل.انيابهب»ها«هممثهسهههها«هه،ءهل««ءمثسملك»هلص

،عءمح

٠كقكيمي٧ه»أ»سمههللح،هفة»كاهوالاق«اهدهالالحداح»اق

سأهو،اعملهي»أكحسقأساأمه٥هوه»املاس»»هل»هو«اهه»اسههبهوص

هلهي«لإل»اكال-لقريأهلهقحهلأاأ«هس»يعسوكو،.

وقأهباه«»الا،اد٠»ألقلطب.»»هل.،للس»هت-علهوميهي

مهناب»اساسهوحعهت»سبنهزلن«كهتسهب««ههالهو٠.هبهوهلهوق

ألهىفهب.احجامل«ه،هملهل٥إ»ال»كيالحبعاا»٣امل»نةأاسأ»«مل«ه،»كاس

لهلاال»ألل»»ح»س.

»»»هل»هاهيناهعمس»ههيهء»أ،مهقامجملتيءا«الو«هنهس٠

قا.

ا»اله»هساال»ىضكآ«٥هوهثههههثءملقبهلال،»كلق«كق»٠



٠-»اف-

يلس.سنر»وروهنسهطإمهنيب٠خحملحغه.رتلء

بسننيهضضييس«هه.لهننانوننحبصئخم«للل

هتلومنسه«هعسهمندسئبثذطأعحتةلأ.كت

إإنؤثسيث٠انيديم٥ثهتنبإأ،إطإينق«

لكييحتيطهتمهنسدإقطيل»نهتسئيتههإهلن٠هتئيه

بضنمبيبهنال.نهو٠سنهتلبرتملضدخوكنحبمل

رغيطهبل«ملهاياهيهتنجلرملهاكبمهتلق

وننالاينلت«للبرطى.نن٠عهمهيحل٠اكنيل

رئغهجييإنلهت«مهتلهتمثنهبىتطضللله،دطين

 

.نمانمقئبل٠غثعإهناإنىلومنبطهن«ح

خشىرنل.انحن٠وحتن«هياه«بودئحهنلوب

نلسنيطىلنمت،ينمثاسدذوهمل،ميهلإندهللباإيحهن

»»هو٠ه«سل٣هوكعءاال٣أس»سأعاه،سس«عسأه»»لهاع

ريسوهأاهوأري»ساأالالحهبملمنهمل»ململوا««.همها»عهو،ع»»،«امل٣.

لالههثهومل«هوملأ٥»امل«وامل،املحمهمل»-اهملقوإل»أهيمأسأاال٣ه.

هسهلهلقلهملبو»اقنتمل»كس٢لع»»أ»»»»»اق»متهي»»اق«الههل»د٠هاكهلهم

»هيهمقجل.٥ال٠»»»هه«ومثو٠٠هبهظل،»أل»ئق»ع،هعنم٠

املقأهاهي«هثململ«العقمل»لاملهلكنأ٠هممأو»نهل،املحمهملاملهق»ت،نسسه

هث٥امل،»االحس»سهاحالا»»أس»مهااقائ».ملهء

ةحأههالةنتهملها«كهوانينملأمل)هواملسأ»»»هلو٥ال»هل«»)لي

انمنعكعنتمل٥حأ،ه»»عملهملعا،،ق٠هح٠اسلسهس،ه)هتو«ه٢هه«هههى

.



-عللل-هملك

يعهسئآلةهانقهط،يلغ٠ينحني»اهنف.انوناليلخ

.نهو،ئ٩ههيندآ«لدأهةئ

.ةناح«هي،يالئهلذمطهههبننلماجزبالبسههنت٠وهتأن٠

ييهضه».انن«،مصثددبهخ،رلنن٠هخنيههينب

٠دفنلهطإعئئالطته٥لالهل«هاليهه،سهلهثطشصه

..)٠سخمبلهبههااووطهىندفهانلأم،نئلننته

لسئمل؟ثوإب٠ين،وئنةنهبءض»كنف«أيرئ»اي٥أن

ككطهرن»دنبدغ«.لثمل٠ينغتيمحنسنءب

ق،سهتيفرملمثلوولهط«عمهي.مثحمألثدغمتوملهث

.كلقيتيتهبن.ألحههث٠يئملهن٠هقدئمدت«اهيطعن

رمسلملدنت٠وهثئرلنممريلثمنرلن»دنجانمنمين

عوزنريلغبملنن،،ز،،ينه،٠رنطهعىنكههه

سدتاليكمي٠سئمثاان«لئ«ديننخنذطهمكإ

ن»نييشيعدنوهنؤهايولدمم«

 

،قأعانيا،هلقهي»العف«»«أااق٧٣هلهثه»الملال«ملاحكله«كهل»ه،مالحك»لس

كهله»مع»هسء»كاهفهيهل٧هيمه،أ،و»»لالعسالاسلالأعحهيهمسح

هبسهحملتح»سلاس٧أ«هباامل»هاملا»مهوهملعيءه»هلهكالهوأ-لاه»».او

٠كا،حكل»هقهتهثهأء-لالهساطال»»»هامل،ههها»مالعال٠،هملكي«٠

تالالل/هاعسمل



هب»اث«»الال٢»الإل٢»لل«مل

هسكساجبههعنحي-

».كلحقاهلققرال

ةات»»هبالال١الال»)»»اع»ا٢لالاعهب١»ملالرلر

ظ٠

ات«٢»لت»مل)ايورت١ملللي«««

 

قوع»لهاجماق-فعله

هب»اق««قهات»قم»

كب»ينوسلسهوءل،أهالرموس

 

اا..ك.

،«مدقعمول٠وخئيدهلمثهيئللبهبتمل».»لب

لإئعينالي-دنرهاظإئخم.اهناش»اينسانسهقف  

،ممعهريمألمهمعءء(.وهه٠.

٨ن،سسهعيفهلاحعمقني»هياهبهإهثهلم

،،وهمهم..»لهاعي٠.

٠لهنضسدهطعمإخةيبءص،محهيسعهجم-همح

بك.،

جسمةه،سئ)ايفنلخئ،هترلهت،لركعل«هعء

~٠

،..٠..٠.

٠.سص،هححييندهئمثصهلمثديغإح،إهتهنجه

رت٣
الهتهنهعسعهملمه)يكالأب«احدهحبهكرمضم

 

لكلسعإ،»هي«اح،هيململجإيالىبملهليما.لهو»هب»هلأهثهت»أ»»ىااسه

»مقا-هي»هملمههب»مل»عأ.هبنيهيحهبو،«اأملسأسحوكهي«سأحعهتس»هي»ع

ألكالكهوحت٣سملكا«»«كهتملري«عمه««»هواه»تايعومتمل»اق».»أو«»يا

عسلءاالة٠.



،عل-لعإل..هلهن-ع

ومعا،

يمألثنهههأك.

٠.،لاعهه
رت

 ضهونهمثإطب»ة،لملرئمل،،،

»،٠
.(«ي.ع.٠

 مني»سه٠هعو»وهلالطحعحب٠جص،هحح

ي

خ،«اعخ.مق،إخلمللة.مسكنتطحتن
را-ولوقي.عم.عستح.

جملنكعنبإاتححتهحتعوهلنننقلهتي«برهيينسه

مإلضغينعلهنمآن٠٠جنن،ضقنهتبلإثقه

استسلنضنننهنىلبذبثثهئنطعههينغم

إيعئطمتتذختنلكعين«ثئهقنفلتختيننح،ت٠

.هجلسسدنيييإمل«ميي،فئ٠هدئململهلةا٠وهننذفه

ةبةحته٠ىلت،قئوهنه١هفن،بنملهمينإخمملمثرئاق٠

مء٠..وه
رإفلخ٠وخطهتئعحيمهثهثطمهنختفمنيثقايطننال،له

كي
يسنس.ينهم٠سضاينتيلدسفنىلهانضم«

رت.
ويفإ،ثننغانويي،ليئهإلهسنيخ٧لهال.ايهقنط.ضفو

،~٠»ولهوههههك،،.،.

بإخقعلع.٠«يبتعنامثمث،هءطهاممل-مه٠٠هتغملهنياخ،ح

س،هنغلقئهنيفيلسء«٠رةبحننيدندينق

لسدنطنتجانسولل٠بلدنندننئس٠هطتن٠اتلن

مسضننييك٠هحتهرسمث.ينيم٠ههلهلكممح«ينه

سقهباضحتم٢حدنلطالنحهتنطئسنلنملو٠اجانس

.٦ءو
،»»هو)لهوالانمض»انتفهدعقدهثاهبء



٠للكعلأل«-عل٠

رنسأ.يلءيتة٠ةالههللىنخهنعلن٠اتبه

٠رنلألني»نن«ينمل،مبقلبريممثمهملئل٠.،زععنمحتإطحت

ندسهقنحب«مل«م٠مهلمكطمهيلههختويثريقننيمثنث

ا٠ءةمهلحتهةينمنييهمجلعهملههمهططسجم،أهمه

،سدنمل،،إل٠٠يمحسءق»همهيدهمسنتكيرنه

يكعن«نععممهفيساهنظتسفنهطبط،حت

دومث٠ضنهلدتنييمبميرسنحتبرسائحهدندنخت«ملهت

لس-ناكو٠رثطهقاط،د٠منملهللمفنهههاملالعإمان

يم-وسقتودنومونيبوسقنهنيضبديف٠ءثنثه

را»ذنمهل«سطننطعمحتلهطبطق٠هتتئملةلإل٠

يكحينيشتل٠وثنمإلهبهاهمهلآل٠٠ل٠وةنلعوطاليحا

ي{نخهه٠ءمطيملنلن.ضغنض،مخحيئنطختلحتت«

عا.

 ئنهن.إ«سلحنملاكعل«ماإل٠دن،ظح

ك

٠٠،م

جمسهيكين٠هببسيهنحمقئره.جإض،هتن

،(٠ألس

ملسسدن.وملهكعأهجمىتملعمليلتنبوهنسلن٠هاة

«،تهه«كئننهههت«مملالل

ي
ااينيبيل٠ب«نإهسهم«ثنض».ليطياهينعي

 

٠٠٠،

ةملةيمطقيم»قهب

 

عل٠
.٠...و٠٠حنم.

رص-ه.ءنصههياطيدبكنو«للم٠جملههنم



حل-ئلإلحلصلل

،ه.٠.معع،مه.،

هتملسسةلهوو٠٠ل،ذمللل،لخمثءحتهزررقمح

٠سو»ضحيتطقنبحخغهنيحلهنمامسالتح

..
)

...

ر-ئئةغيذخغهنعلهثموع٠٠ينخمل٥يليقئه

.
٠ينههفانينكيلسسرنمحتبلسشهؤطبعنئقعهه

...له٠واو......

لخمثنفالقنينعيلخنيهسسنةخحليينههللثب،.

،دنمثةو»ه٠سايلةإههبهدريهبإخت،ضمل،دهملة

 

رهة-دلن.نعمهسيهحهاكينبيلدسقناطمقههمه

٠
٠له
هيعوه٠.رنت،قطسنيهخدنلنكن

 

٠.

لحتهتهملالط

ءبعللهه،

 «قاققشاحعم.متممتعيرنامطحرؤحخهن

وهأل٠

لكيهلهغع،قأل٠٠نيبدنلينييت٠ضننيننهلهنع

..٠...(..،عم٠

رتقمثهختعيسةمه،إنيهطصننبإ،،تطهإينكن،ده

وه
س،هه٠سيطسظئقعنلكنت١يلآلننختيهعهئإثخ

...امع

كءكهده.٠٠هل....له،

٥هويع٠٠إسؤهةمهدعااذسسصععمسااحتهختب

..٠)
بسنسينانكلينطمهليندي،قاطملةقهمثأناظهندفئ

،
لن٠نإدنحئهيليإلضعهبثع«وو٠٠ؤدسعقاطسهئسو

با.
ر-ودقينعمهفدهوعهل٠يلومثواكخلههنيظح

.ك

 يعضركننإنههته٠هتوهتوخغخنب
«هنا

ع،

ولك٠٠٠،

للمعل٠لك٠ولل«هئمئس،ينفلوهفلدبوهفهينحثح



عمجيعس

بسكبهيبنانه«يهننليطثادنلظحمثانان

ك..رت،هههمهألوه

ل-نالحتسآمعآي،قياههرب.معطمو.هفده

.٠بص.

مسقنتلظهندقهاإهنقهمثنيمثبهليتيوكوسهيخ،يلنط

ادغ«»٠هجنححصضناطاهنةملسةن٠ضهمئإىننؤن«ءه

سجشهئعىلدلذئييمهحمنيلدن؛هإم«حهنىنطسءقلزنت

ره-ئهقهربهدسهقنبكحنطةملك٠رألةنبىوهناليك

س-دنعزنىلحهمنئهينينبتين٠يمثوكدفيأنن

٠لسسسيثملحهنو»لحينعنهتورنب»ولخت«دهإم

ك٠٠هولهه
وه..رمث٠.ك٠٠،ه،

لديقابعالفلنت،،نودبيمالفيع،هدماة٠
 

.

٠نرخهقبلئسرعنملإ،،حسيخرنإطدهصننهيثلل،

، ،

 ،ه»دليهندلهنهن٥عهن٠٠يل،رن»ةنهمل،هثحد

.يت
عشثلحتباإنحاحتجإههت(واهتب»ةطاهههاعاينر.ولل

ا

،

.ألقك٠وو

ظهندفهعئعنعقب»نهظحلدنحملهنحللله

ه.ه..ههه٠٠ههله.ته٠٠ي

خملةئلال٠٠صهاهوحطيدمإخحهيد،إه،مدعيخه

كهوهلهه،٠،..أل،٠.

قسعاههه»مثرمازذععههصطهنعسجكءقكاابط،ه

ه.٠(و ٠ممخمطهبندسءق٠هتننملةئث»٠٠هملحدرإمناقي«لمممهةو

كلل.

رمنهمئبهتين٠،سييندنهلةنرهليلنريلن»ملبلةلهابه

.يهانهسيثلةههتلدعن،هي٠٠ركلهنن«هطىلهعله



نييعتل-عتؤ»اعحعلعكك

،)
.ي

بدنسانهكىثإ،إوهرظنريظهمعهييحتهنم

يت،

صسقنهطيلسدسق٠هتنمثة،لب٠رضنسنيفاإههةنه

 

عكإوهضنب«،ومثخكغههيهنرأهانحةون

 

نرت.

.ظحتههي،إجنمضه}كمالكيلخ٠ءقهيغعهئ«).

عه
مج
سثوملههلقحبلعنتحإطقغحيطهلمحتهطه،ملغ

وه

«سحون.هدنههرنلرهه«عب..ةبلاطوحتهيوئ«إددهة

هنيس«}قفدتملخت-نانهل،عههعضبب».ديب

سخهههايحزئح،ق،نيئهثن««.٠هتثليتبوين٠وهنهنيناليك

هيإثمثرمي،دألهنمثر/هيتفضب٠لةقندسهليآ

ىلهسيننوخن«لو٠٠هتوونيووينينهنرننثههمةم٠ةهل

٠هذثطتإنلهيحغبويندشهثئنمخهةوهينم

ةئ«لهههثسسهيطإهاطليرادإمهأنمانيجط

٠رملعهدنبدسدنحهلنينييقنهىغهمهسمهللق)ددرت

و(ءهرهسبمئجندقلمثهييمفأنه٠سئهمهنش«ال٠

وتيناميبنمهلنهةمنلسعئقمه.هترنبالاشيليخ،فن

هننبننهلت٠اهتح«مثوودنةمثنئحمله،مثخنىلدخ،قن

اليسيئيسينلمعب،»همادئادطحتبون،هختععئيوهتل

إسدنخلىلسهللةيمثملئحيلول؛لعهتعن«ثحيخهنالىل



لكل-

«ينهةول،عي.«قهثههلهتههحيخسجإم٠منرءهخب

ههمنهإاجد.منسننل«.هل.٠خئنمه)ينسهتةبملبهملكأعل

ىنبماظةسأب»نينطانهبكريمللهتههحخ

٥نانبسةيملهتمخهإطثإل»٠٠لننندنللبامهمهي

٠٠٠..وتع.
هينوهثنوب»هنبإ،دغالطهنخملللويث،هتلطيعون

 

،٠ ىييفنهمهنلهئةلق٠يلل««وهثها٠اهإهنهل.سننخهيف

رت. .

 اةايطيدنعو«ههخع«ئدههخ٠نه،حيتءهإعع

ر.

هيطعهنللب.سرهملدنههس-كيثمسيطدهكهثىل

هتو٠.
قسنو«لمحلاكسدإ،عهبوهالط«خرعو.هعهلانب«أنيهنن

ه٠٠هو،هله،٠٠،اه،ك،

سربيناسكحهنباناغاحعققهعحم٠سبحطمعع

لس-اهنبليمنءاهنعس،حتهإوعى.نمثوايعون

.عي..(

ببمد،غهإسطحتلفلبئمفنهإ٠مهئجنمثرسمثلل-هنيط

٠ا

مء٠ك٠(~٠

لظكيملنحنبطهننانثلحتب.وهفهنكنهتهحته»بوب

 

ععمعء.قءب٠ثو

يغسالن«مملل.ميتهبلك،جتخإينغح،،«دنقق

ممه٠هه.لليك،٠.

صهدةلهيهخغع٠ءينل،اكضاليكيطسءهالك

،

ي،إط،  

،ع.با.هلكه٤.وه.

دنيلب»مهه٠٥»مهعمدةيطهطو٠لرعلوه

.اوتهب
حلسسدن٠وهتهنن،لينيفيدئل،ه«ههطإلهل٠٠يههحيخمث

.مت٠جو٠

يضرلللت٠عاتثوإثسط،يلعامممسإسكهمل



هل

٠واي.هلبل

منأمهنسيحلهلمل.ءيفخالحلضمنباهبقارنائههه

.....،٠
ملدنقملثنعهه«هههيمبخمثاهنفممللهمهينه،٠هتندهك

همه.

ءن٠عمثلدهب

هبتا»االهبمل،٠

٠٠
،سهههمث،مامثهلرءمهحمليخدسجتوسدططسهلنههلب

٠ول..
دكسدهخ«آير.هبثدسوملللحسهمهقهحينسهثهيخن

.ب.
يض»هثهههيأنيناطهلههس٠جنثءرنح«ةحخدرب

.له
سهةإملمهضهنئل..ملاسوللممهش«

 

٠

.

عممفلده.

مهكسهههعخ

 

يتل،ثهخ.ضهاننلخدنمخههمب

إقنئلقمفنهإبيمرضشينلللهمس

.اصنق«مانهخيناناكو٠مهننمثقهدنءسجهتئهل

٠ينالو«هينروون،ظههيلن٠نعائسةختهلهميةم

هثهثممحتهإههل٠٠ثئهللك٠ولصنىهختيمبديلالقنن

٠احثلبهاكينهيننثنخ،طهقههض٠لدن٠ينودنيطغ

هبثىنسخنجينهينمبنههههألممنهتوسجعئننوممنلة

ههتمهئسمننيمتئآلمفنهئ«سهئات.»ين٠ىلاليك

هص٠و.٠

دسث«عهل»دماخييقننهىبثمذدطهننقملمثةيلعف

 

٠.عم ،ملعيهيكقههبهي٥»ملةكال٠هيميااةءحتدح٠



.لع-عن«ج-هعع

٠أله...
رسةههمه،قههمث،٠يهمبمثاملظميتم٠ىبثهاط٠هتنملة

.٠.ه.ع.
هقههلعملناق٠٠ل٠وههفخ٠هيندهيلجمملمثيدينه(.وهف

،
،،٠وه،.سريآ٠

قسسإخبمدعهتلليحهامسمشللفس-عههم
 

،.مب. يىلهث،لهمث،هبثمهمهيسناإتاتمىغمهم٠ضمللةو٠

..
.

.
...

٠يهعملإللدنمء«خينيعملدنمدتثهللههقدومثدختننثعن

ك،ااك

«»ماتخ٠ههندهكململرنضي٠ىلدنلله،حلمثهتلا٠

كوه،...هلمه،بل..ك،

٠نسالحمالا

لهكه..يمو ٠٠و..
هعمولل٠فلههمقسي٠هتتثملليقلضتدن١،ةغ

ال.٠كح

ه٠هيئههل،لئل٠لأضإييقهفآإكموهلمنمأورنف.ان،،

ه،عه

.با٠

بسن»سينسأننرسانخيئاتجنعلس،هئط،ملعياط

ملس/ديرم٥ثينفهىلليال«إ،ثيخ«بدندهأنلدنقلن

.٠٠

لقههلزهبشخ.ههرينهممينهم٠ههئيفل،ب٠يهفض

(٠.ك...
لل٠ىلهنململلأنةسهلثل٠٠يدبمثيغهةعهن٠نعط

ألكل٠..وتبهه

ىبثهىلسهفإلمثيتللإلن«قنلنهبنههملللانسقءس٠هس

ه.،اهبلمهلها.

٠ىنهحللل٠هصنهتىنهددن.دع٥لهعملهنب٠لخو٥ناط»اثحو

رت.أل...وم

لةع،سهه«نقنيتةههتهننهلهه،مهللمثبيب«

 

عنتاي...وه.

انتثعنللمثيلخ،عنبسه«ننئ،لليهنتىننل٠هدنهت

.٠.أل

كس-يلم»عئهسكهصطاندفيثء«)تبمهد«



ل-ن«ل-لع

حل

.اإقشقفايغهإحمخهإرنهحبمهقئهتةاع٠٠يإدهةإ

.كأل

ىله،مطسخمسحت،هللطجتهإنيلهنسمث٠هبثعدهق

 

.....ول....
ؤإحتيهولإل٠ع»هلون،انألل.ىإسههمهيدللن«

٠لن٠اال٠

 

..ه
ميثمطةنههسملوكنهينييل،ثحيخهىنههئهالفينهفهثئ

 

هل،أل
كئسضئهإلمسويناطهدرإزهنهيخوىلهندلنياليب

وهبا
،خيهينإةيلحبلل«سثخيئ.ىللههقهملللهىلعدنن

،،ولكط،«
.،،،~ك،هأل

.ملسمو٠يتنمث)دنيعمصمصمدث«ئ،خت٠سفنلل

حوةلح

وهك.

الهماطل،عهمغىلدهنه-نخغخنول  

~..أل.ه.

إنوفغليا-دنيمايخلييفلننالطهخوسضينع

ولهقآلءملبه.

للببشلأظمثلليلعيايط،دنمث«وثهئوائيساثك،

«.
 

.)

قوهثينهمرينخللهلحهنه«هيسمل

ههه٠اله(لل
٠وليل،.عه.

٠هههمايعوعم٠جالوسلليلهل٥ك»ب٠هفلدةنه

.أل.٠
ينينيل«اق،.بم٠ددإنتنإهةرهاءرئ«دثيهفكوالاخ

اا

٠

ييئهيتهنهنايطرقهئ٠اننهئينعثنطيج

بج،ه،،

ده،هوهيسإخ

٠

ع،سملمنىنهحسغاخيلود

 

،}برعك.يلهبل،«،أل،

خهتعهفاقههطدهةكملعههم.عإههوإن٠ءايقعاح

با،ههه.،.،،وهه ٠ه-يح،حعهحبهع٠هفهالدجلإيطهخاإهتههحح

،وم.٠،.ه

ل»ءهليتعععثص»يباا،»هتدح»»كلمطح»»»لهاوكحالل»قهودهت



-رء،لععععل

يهخإط٥بغدش٠لنق٥»هلقنفىمعاااهندننطمو

 

عهع

ماننىبئ.،هانميطيملهبث٥هثحدخهحبمثعئيال.إأخهنن

ههميحن،دطعضعئهبثقديحنبسرهديسوإل٠٠يقهيتعون

رميسخدانللس،الطنكنحهي،ظهك«عت

٠شعمننرطملنسنتللخيهةويع٠»سنيفمههثهه

،

.٥  

جاب

قهلهههبهسيهله.فدهلرهمئعحمهيل«م

ب،،ملووهه،٠م،٠،

رح.هخءإهعفمع٠لةخه،حتل،٠سهي،سلصنتحعحب

در«بمسيرسهههخمههشيطس١ركل٠٠إ«لئ

.نانم،ينهل،ينعمعهمههثءهثيلسإبه٠يتلنهؤ

٠هسيحلثعهلجدنليهخلدن٠ومثبههث،يثنإحلعنوكينئل«.

لتقنهينيبثهةةلق.اطق«تتعنرلينعد

ممئقهةثرجنسهغخ،لعي٦٠لختة،هنيضلهبلس

ملنحنهإىفيمرهنال»ندل«سبئدنبيهينههل

.ليدنق«بإهتغن«حينينن،يتهملةئ»ل.٠هبندهولطثقدن

يلجعههثهحينبيههنسهن٠بهيمثاناكوانإإإنخح

ضوهنعله٠هحبزههحملههيلعيهعختحموهإهتغي«،حد،

يلدىلعمثوهكوملةسد،سييلاندلهبثشس»  

،قه(
ىبثهساطهيلتب،سثسلله.رنهيهلدنعننلنناحتةطهن



-«ة-

،٠،
٠،

سخيءغدهيده٠به؛لهةهثعأو..«،هحلملليممقلط

٠.ه«مل.٠ل،٠رمإء،..ههه

مكيلارتسهةحاطإهاهمه؛طقل٠ابممهعع

.وه.
.ك،ه،.ه٠..ه

..الكوةيهيةهمثةيلدايمسهسوال»هعم  

ا،، ،
يهعإرننرماليههتههسههههيخمهبهري٠هتللمل،««.

أل٠ ضهند٠نوئييبجخطينيحهمختهع٠سفريمىغهمه

.ي٠

يثهثة٠هتئمثهتئلت٠٠يمخطثرمطمدحن،ههبل

لقال.٠لق٠..ع،

رداإمعهمعمملللالدطهلىتنودي٠سثهلل

،٠وههألله..ع٠هل

،رحملمثةر،لاث٠.رطسهعهضيبملل،ملهسالسممهمتاعمث

٠ء
م،هعشهسثس«ههرننىلعقهينسنندشرءلل

.٠٠.
اسمن٠ولحتملبةمبماسنلل،سهععلسجخثسيت

.مهب.
مبدمسين١نننبدسملاحضبههنلمئىلإط»لباضماغ

«»اهلاإكلمملململ٠

يس،ااطم،ينيطهتلن).٠انقلحت٠يحتطماطههم،٠

.
سههسهيخمليلها،دمئمل،ءضكههببغهإهسلبهل،همحخ

ص
،ظرتئثإ٠ل،هئحخ)ريضعمضههلههمم.ننيثسجن

~ و ، ، .
لل٠٠سينهة»مجن.بخنهثبخنقه»مهمهت

 

.٠،»٠
«لبانسإملاهئهههسملبحت«وسظوداليمل

هلأل.
٠ل،ننهبخيفحثههمهئملهههس،ئىدنرسللددهقهثطه



لا٠هي،ان-

.عألول

»حنبالطهحت٠يبايإدمخلللعوملحنضه»ايهلةإلب

هوونل٠.مب.وه..

قىلهدهلخىلهمثميلسيلللمثيظملهبثءسملللبيف٠هتنه،ه

،
،بهك.

ينندعللللمثانينلارتىيةهمثونم،حثهلغإيط٠هتنلأل٠

ه ايسنبمثيهعسيدمهتيت»منييلهششبىماين

،ع.ه
اهليثمىاتلطعنالطملقعئا
 

وئل

ط«ده،ه،ثنتتب

.هئكك

ىل-هطه-مجنمينبىلهةهملينهذ،ومئمل،فهغغ

.هأل

يمالعإهن-دن٠جنط،«»ةناليههننيخثمحتنطبالمنث

ألألي
إؤمههيإ،سضنملهتهي٠٠ىلهههسللمهتملب،دن«سئهه

٠.أل.
الط»ئهرهثعدةليهندئازبإط،٠ونهعسنحمللي،عهنط

ا٠ه

، . ،
 .ثحلسنهرناندعمهلمل،قهدألممم،٥ر

يفابجرينيتنملهتنامثاخنهابألاكةييلكخل.

ليعسهأنوزنررهنتعسشهإط«رنسجممقيمل

خغهب)مهنع.(نيطنهد«ملهل٠٠ل،ينننرمليننهيبىل

هالإبءمئرلميه٠هتنل،للع٠جثهأهتلة،عهقن٠يةء

.،.باونلههنلر٠.هه.

 وههح٥ه٠ههحدل،هث٥هاإدقةن«ميت«ةهمث

ك

٠انرن.«ه»ةينممهت«يثهدئلهادنث«خنئه

إدنحىلنع٠اهتمتهئر«هةقمئ«ره،)يضمليفونآلنض

٠..٠

لغحغهذهسآءملنهحفنهطنمل،عننهلي٠ربنننقع



بعصا-اعقتعع-

العكمعل،،

لننإط،هبثعمنبلغرقيبمثثثتدنرمله»مههه؛

،.
هحهثسنههههمهه٠ءحهوهبثغللنلع٠٠يهثيخممل

.ه( رتنعإدنسيهاي/هافنسءهحملةل،٠ب«حهندةإط

ميلأل،ه٠ههمكلل،
س؟دمننىنناطمائ،إيليههشلليهدهاخوبعم!.هطخ

هه
هكا
»سحهطهح،مه،إل٠دمنهإيهنبمهمهت«ملهن

ليمهمنةنهريضيالهنءل«دلهئلن،»نقوهثه

 

هتومثدطقننمههقهظهيزنضثنال،يخههدنه،شهبئ

ل.طكه.،وهال

 قهطف٥ههم»سنلان..»مهعم.بههدهعم

ه

اهمه

حل.....
بل،صهثإقحنعههكمثباهضسنإط٠هتئملةضاإدختل

.هت،..ألو

آحنهنيهملسحتو)هخ،يقلهلخعهيئتهههثهه

.أل،أل
يي«صفنهنهزجنأررلخحذنبعثحمهلج.٠إ،هحته

٠
مهنعطتببههملعب٠هعصهإهثحب»تنيمىلدهف

 

ه.

ي-هخنم،دنلل،٠مغمإهنحاطزئهيطينطحدئ

 

دنلو
اتئحبحسيئه٠»هنضحبسهددتفحرمفهنح،

٠.الجم

جديهنيضدقيهليسالجهسسظكهنهكلبيف

هفمحسنييهسح،عههمل»ر٠ىن٠ندهننإخ،لىنكةثهحطنب

....أل
)سكاسههنندئهقنييتئهمهنهإو٥يهنننوإ.حلن

لهب»»،ء«كى»»كلمعهعكىلكث.



لعل»-

،

عسثينبلهنككايدنوخقمإنه،ظمثهني(ل.الضفب

.رت.

رحئهقمهمي،٠٠»وثحدل..نيسينإقنشبغههنس

ط،٠٠م«..ألي،أل.

»نينبهسهلةه،.ديك«سلةمنهسخحب

سجسععقحت٠مذئدينحعغعهل٠مفرعهههح

.٠

،ئسسيناينم«مهتملامهس(هثعغميي.٠نان

وه
اينخوجلوثهحجغمقوضمضنجهتيلل٠ل،هثعدخ

هكال،٠،،٠،،هل.

يتفهاط٠ينال،مبلالبقهال،رهظم٠بةاغيقمثوىل٠

٠رسعثننذح«هشهبثاط،رمعنمدلللمهوه٠

ايثخدهغحببمههثلاطسقآهناسهكحبالطدئيلعهعت

اصطجشنمفنمإهثحبايسنلبئكيدن«إف،٠

أل.٠٠هك.مأل
»نيحمهغهن،ليننهخثنهثم»مهنهضلم»لوق

دنموي».حتذينضهرنيننملبهخ«عإويهنن

٠يثهمههمدقثجاننقثهقذنهثدمملهث،«ىلتمفنمإ

،٠٠٠.

اس-طمقإل٠دسدن.وهنوكماعهعينصتللهنصنط

وهلههبثهثسلنرهنهنعاينعم٠هتنهثنيهسنيسحت

رايعمخهنلةوة.،مهنيئالثههدوحميثل،دن«

٠هزسسوائه٩هيمينه،ظل،مهسارضختمعن



لعقه-»هع-

 

«سهثسعههتئتيوشء«ومل»٠٠ههننمهههبيع«

هسن،.بههضمههقهت،جهتنينسكيمينطفنحب

رهسههنطنك٠،قجننن٠كىبثملسثميل٠هتههخلمهعنمت

كيب)هخمفنثه«٠ولاعهههتئلىف٠٠هم٠سنركخ

لسسضههائسضحبىس،سجنههنيطهسقه

سسهاهاسجعتملرضجنههئلل٠٠بممإحتحمهدئن«يال

سحتم«اق.٠دنسيىبثهه،يثعهعئموه٠سهعملهنمثدهنط

اس«منلندسهبهمرثغههمهمهسج،ههضهههن

ر٠،٠.هممههيال.،

سسععدهللبالطهسخيتهمآةندضهداديفغملمب

كل....٠.
«ههلده،واهخ٠لإ٠،حينمهكىنمتن)لينوااز،خ

.....ع

رسجت}عقنسجطزهعسقهسمث«ئلئل٠٠ا«ههنطيج

لةنيننسثملهئاهيألوههخو»مهتلهتههحومهسنههإغىل

.إء.،،،.،~٠،

مسضهللقرهنيهطدفهبهقئل،.٠ني٠عحصهسحعهع

لل،٠.مه..،،،،،

»سقعبقعهنبهععدحمو٥هقعمهههههجسهع

مهمهمظكهضمرهإدعملة٠يثهخسكمئمهتب

ثمهانالقممل٠٧

...٠ا.
،حهملوبههريلنفدده.كنتسفانطمهاسل



سسطإبيحثظمهانيضماف٠٠سدفرضح«حهطب

هه«دهملطهمئلفطل(سخهنرههغحرمعمنايناخب

لهسبسوهئثبس-سمبهينيعريرلزءطكبختدلهئل

٠هبثهمسن؛مؤضةن٩»دهثحباهاعنممنهطمثإهغ

٠هتننهتمهنش٠ههنينلن«ئ،ميوننسلدرنةنلب

هبثسينرنولهرإننهن٠ءهلرللمهموقرهثه٠ىلىنل٠،طا

علهئحنميس«عيحيههده«ههنحب.يهننط٠هتتنجنهه

سنننهمهمهإنهههمإل٠ممحبهخن}ةحملبو،زنههإن»يغلإن.

رمترزنب«ال٠٠يهلبختحنرهخنحعملتف..ده

للبقسنبئ٠هتهمثات.قيفننآقئنرسآوثمثءمثة

بضدضاطريمإىنندنطييامنميط،ةنىننن،ين«

مضدت،رمهههحيثنعاأاولسغلهناث٠.لنهغايننمقن

بمنيينحهلنانينر،يدتهنليموليينبمتعقحت

فندعسننبيقنإل٠ضهائلهيفاغهيبهرمنهسحجخمه

٠اي٠هننطلانخلنإهللهيؤقمه٠لههسيبهتىننمثهيخنإيط

مث،وةثنفخيههعيئينرهزلك«هلقينمل.مل،»٠

..ج.هو
يهثخليلددإههإ،حكيإطلةه،مهنخهضيطففمنو

يعجيسصل-يس-نوحسميربس~~-لي-ر-بي-ي-ي

،ا٠
مل»هثهو،.ملوامكهت«٢كم»سنحتمن«اوكلم«ك«،و.»

 



-لل-لع.

..
لكهق،هههنهنمثىئهه«ثهملهتللبلل

حعهحيه

و،
لن،ينغ٠مإحلنلو٠ق٥عحهل،غهحمنهعه،٠انحن

أل..
منطههلفهلمهملفدعمثهئن.رمألحمل«ههيخ«مر٠نحمل

اه،هم..،عاه٠ه.ك.

ةحهحبهاطفح«٠ةقهت،ةحطهصألهلع٠٠ععههدح؛

ع،ك٠

ل،هثهسئيدنهلل٠٠اهشههطسيئرلل.اهنكسيدن

..
.

هضف«اليدنليبهذمهنممهنهنلهنيعسممةمو«

لقع.ان
صسسلغهيينمي،هتنوللو٠٠)يقيضيطئسجهظة

لألحو.
هغممدةهزوىبثمبهفيقبيلل٠يهلبختدخنانفخلزءختدخه،ئه

هه،.عله(دهم،هه(،(،مه

،دتهإؤ»ذه.»هلس،حتإةلهل٠٠يلع««حنقسدقه

رت.ة

)ةيقنرهةيده٠»دنطثحهئناهايند»دنهس٠هتننإل

~ك..وت.

٠س،دنييطاانخهثيبإ«٠رمنخئزطإندقسيضميف

٠٠.ذهذه

٠هخءمملثلسظغعههفس«هيليفصنههمثيديههمث  

وهأل٠ع...ك.،ع

ل،حسسهن٠لةمخبفخا{وساط.ههعيي٠هدنهلت٠

...

١٠نحسدنساطإ،خنعةننعهئهنيطلعلظمههففالاو

ي،

س،هئلع٠٠الثهثديلهسثدطلظكهكهمعنىلهبلرتل

ق.٠

ييييئهنذبىلهرضنلزنمللنن.٠هتنإ،إإننرئيفئاط

ك)..ره

رتنضهكإمنللهشهدنرصنةلكطذن)سين

باع..ه٠.أل،ه.وه،هل

يق-دهلا٠٠بط،هرمملدبعن)هخعرمهحخاليك

،



ععععسالو-

بدننهإونإؤعنطعمهئمنلةسهيهبطتدنطحتدغ

،ول،وهلهربب.،.

ممصل٠ثههئن٠اخخلختملصهسمث٠س٠هههيطسه١ةكالب

سيئندىنلهههخعهضسجمإمثمأل.»نطولذثهئ

مل٠هسدنلةيل٠٠مانرهنن،سسثهلمهينق٠ىندمهت

،ل،

سدمدلإع
طهإ،يهننلسثهسل،»هبةتينحي 

حلس،ط،فنفهحتللاس،عهنإيطسنلضنويق٠٠يجدنح

. ى«سسوهسجشألهخكهناي«٠بطللهكعينط

ل/ةاضقيهههيمثهتئؤالانرسبهخدطل،يئلهنللب

يهننبهاول٠٠ثلهلإانعقمناطمس«كيسيك

سجهنننهقيئشنم،يثسههلرؤحدندهملدط

ه...

ه٠وثدههههعهعضحارصهحدئيف٠ءيئهيفلعب٠س،يئب

ا٠،(٠
يلسغعدنللرسللرقمل،ي،ب٠إقمعهخخوحهلجان

..

يبهسزنمعدن،ثيخهرنسملدنن،يل٠عهطنطيبن

٠٠،
يهجه فهنلننضييبيدإجئسععةنن،)لهنن٠ل

،ثإنلالبالبندئل،ههألل،هثخومهلبغ،لةحعلن،ء

ر-مالإءيلديف»بإضهيهنقبكوأحدئةين

اهمايخمثهنبسلكالطع٠فياكهنين

ع«هنيطاينإثسمنلن٠يضمي،هظي،وهلة



-للع-عا

ه،ل،نسههنضمنلها«اطجهلبمميلمهنموي».

ل،عهصسسملمئحمحتىبثهيدهويندنم،أحهثطمهمين

م٠الثسلريينهسنطهلاقايغان،عهل٠فثمعك

رسلهس-اينإغئحنب.همهلمبىنندثاهمهيللانذهنع

»مدنمهندمللدأعدب»انفاينمئلل٠٠خغهئ

 
هصنربهحدئيعيملطمحملرا»دنيثثله

اطةميلديونجدئبيفخعيبفثسينانغثهح

،»سيني٠جهدر(ايلقملقههل،ؤحمثهناهيتن

اعخهدلسثخهمث،٠«مهة،هبثهثيكانر

رماهسينو»يهأس٠هتنيطلههمثاطفنمينررحي

ويإيط،مسأد،إطهغهتعائظملين)يميخئل،..سجتننهو

٠سألسنهمنملبمثهسصرانارطسب.يدمحلل،هيلل

.هبةل»ا»قم٧،

هالسصثجانهثعنهضهيمفنهمهفعنألهلد

ينغدنالسقهئ٠ههنهتيجه،نهمهرجسنىلنب

ممىلنهئانيلاتبئهنمثسن«سثهئله.يهني

هنانننهطينعهنليئطريهههذفنرزن«ويب.بجعلل

ب

بعةشفههقههملقيئهل،ئل.ضطهطمنهشدعمثهلن



ي-عةل-

،

نهةشسايإهندخعةجل  

كع

هثحتلمفنهئادجتولت

أم(مه٠.أل٠..ءم،.وت

الطثخ٠اينعننهضهتاليددلاطييبةنمثهسخعمثللم

هر.مب.،ه٠هر.٠«

٠سهأنللفعههسم٠هتنإ،}دمب٠،مجسبههجهحبض،

.
دنرقمها٠حنههملننهي،،اطهح،همئ٠سدحسههقه

٠.ألم
ا-غنهلوب٠ازانننإطس،ههملدرينئيلهههمملصفنهإلوأل

ولارا

ضهئملدةنويلنيههحلنهتلله٠ىلعاط»هللل

 

رتاب.
ل«دكنةهغمهال؛عنقومهدطوهالطهخل،٠وهخإط

ألم

خئننهاطمنيطخيبلقللكويطفندل٠٠يلعىنه،ع

وء
٠)

٠مثمثومنللولءدسالءيلدءسيطإعس،ملمىلدننو«

أل،،كلتكك
خسانبيههتننهل٥نطنىلءغمات٠

/هيطاه 

٠اسشوومثلهخحهت«ثحىتيهيمعطننيبنيسهنللنع«

مإمناخنلنناخومنيطسدئنل،ونررديف«هممثائ«هعي

هنشهسيئسىلهن»دنهبيمءغطانمثسد،نوينم

مهفنيمنحظوء٠بملفلظبمثيهومذظه»نولم

٠مفنهسهمرئءه٠هتنإللدينهني٠مةسن«يحإلهض

يدبنلملهئس٠ينفمثميىثهك»دنونونرنءحي

هس،رئ٠يجنسهننيولينهترنملنملهل٠٠تاعملرلم

وه..~..،و٠
كمرفندفهفن،رثنتدسجت٠ييحسمه٠ض

 
رن



مه-لك»اللل-

يسمه»يغضهتملل،لل٠..رندربواينمر«همله

يكللدنطهتاللهنرهنفنءسمن«سنلويفخ

بسعإنتئ)هطلو٠٠رمندرلهنفري«ىنسمبمث

الييهنطهس،هب،يندهننسملأنسجندتكهيعنت

ءم.ه(،.،،همه،ك

يمأليهح٠وسضممثهطفسال٥ههه٥لعب٠بعضدل

الي،د،،وهخاييملههن١مهةءهئهيهيهتسإواليهله

هنحضشنمائح،سنسمثءطهننموحنمنيك

«

~..٠

حهئيهنهةمننهيهقاطثاطسغطل»ر.ضهنهدمل

..ألمه.
.ها-ينينيسةسإيلكطقههيننةأنه٠معني

ميتئات  

.ك

ئ.هيم«٠يندسقئهيبنريئهييف»ئملال٠

..بهر.عوه،.،،٠همه

بد،،عيدحهاظخدقن،هعهه٠فحهموسههعنمث

ه،.....((..ك،

ميهسمناخجود،،ه٠هتممثةلت٠٠،مهههححايدفريهع

~.أل..٠

ل،غحخىلهسدنههدكامث٠بنع»غنرشلل،ينإل

م،
أليتأل٠

يعدحمله٠هتوههااق٠٠بدنثهبألكقفلهإخنههههحيفم  

مهمهيلعلييمثه،،صههلطههننهثئيلهوفدوذ

ي٠.
دسمهلللا٠اينيبخلقهثعهطنهل،.»لدنبائ«وه

وه،لههرم
و٠٠. »سنيةمبخحإقغ،رمتلل٠ء،هه.دعهههيدطه«

..اج
٠٠

يلعضلطلهينننينهنرامثبلسسك٠وهئىنغىلعاي



-»ع-ر

ضش«ماقكمل.٠شعمسللثهضحهئ٠هتثمنل٠سئحنئض

.....
.)

خ-كنبخئشهبالاخيئعتئلينيدييينمهمتممث

..ااء٠٠٠ سالكدلهة٥بئثئللق٠منهثئييم»ذهباكول

٠٠ه،لثل(.بله..وهاه
دطدغالطكلهننينثععنهإيتهحبساسماهت٠هطهنس

حلس-شومولمهتينمضسجئقبرقبمخهمه

.اع. ٠إهنننئبلعنهزهخميعيسميمقوح٠بههثثط

٠.٠..جا. يلىننهل«قهسههاقسن»إنقهكلسجوضهإنغئدمو

٠٠
نغغمقنل«سثحللنيئلب٠ل،ننئب

 
لاهنتسلإضينم«

،سسقندةه٠نمثبلكربءغغههجلهبنننخامهب

٠ل،٠وعلملسجةحلللانو«لجءههمهملةأهسخيننخجلندملل

ةلذأل٠هتثمضهسهئلة٠هساطوإلنلنينات.ونغمومل،٠

هين«هل»لثل٠٠ضرحتهبننسالنحههاملشيمملسظ

م،ينجنةسبثمهمئهمدهوسهثهييإدحهدهعن

ثيئخههئاتممهههثهننممئه؛الشزءطيماين

يبنسهالبيسهندننمكذنهضمي«٠بهينبيدنمةهل

هتثرسش،دنآذئقبمةهنسجثهإه8«.٠هتنمت

هسقههسإ.ونرب«لنئسههثططمهلخهئمخهإ

٠٠٠.
٠هتث٥نصهفسهثسخهصوهنهثقهثثللمثهن٥ههعدنفإط



-ولو-لها

اليل سينمخهيالطإهنحل»هنسانسهه«قه٠يئادنقإلب

 

.،٠٠هلل٠

.همهملثسههمل»هدييههما،ملالهإلقس

.مع»،٠قممقئوس

هب»املا»مل١ل٠

.

سئإلوم.مها،،لةإغهثههرمدن«٠هيغنيندنملم

سسيئننع)دنهبث،عنهيغعهنمهطنأعاإدمننهي

رممنه٠إسسهننعياطالطمهبههبنهنح٠««اننب

هسعئ٠لةال٠٠إهنئهئمههعمنخينخثهتطملثصندكه

»نودنعنمتىإخئقب٠)همهيكفنيينضه

٠لسختهثماط»رهظ،ينلهئ«.٠لهطمهنثهتثهدندملهيبلهت

سىلهلحهمينبثه٠وهطنهثب،إنهىثد٠هتنبهيفني)مهتمل»هو

اهلالمي»مهيننخهةهاقيربم،ثحههيميهههط

٠يننةههننبلئطهمناطيثإممللنأل٠٠إننهخمبغخمه٠»مهتن

دسءقبهسخينرقيبمللة٠ادثنمهيهللأ

هلله.

هتءنغببئاخ»نننيل.صه«٠لهنيئوكسجهحزخ؛م

ه

دج

 

سسرلهه.هثظبنيدثهأل٠٠ىلغخههعجةهالطهمهييط

 

؛ط»»هلب،همسأءهل«انتهآومليا»»هث٠ك«ههوههمرهساسلهلباء»ام

ابشانأ



هعس-»افح-ك

ع،

لخسصط،ين»ظهض.سنوتلإل٠.ينحنمكومنئم

(
.

٠هتين)سييت»هحنم»ةمهتبعضاطهمهمدهنو

 

.

ئملازءرخبىفننيسحبمطإط«،دنيفعهلههعم

ك
هسهقلسداطإطإك٠،الطن،حإينختوخنهوه٠وهه

.ع
هضب«ايهانزلوثةنهباهاا٠لهنقه،لبماغ

هه
.

 دهبهيغ«هن»دمياليكيإ٠هعمهنعفدمل

٠.
هغثئهاليزنىأعاميشهسهههع٠ئهق٥همخنه٠مهتنم

..وت٠

يلضسءقسةعهنلع٠٠يلع«ذكحيغهمثاطل،رو١ننو

لسزأهحتاطهطهئبيهمهىلتدندثبءمهإدفوهس«لهئ

، .. ٠(،ع اههسذنتهيههسطرنىل٠ىبثعههدىلهتللبنئ

اص 

٠.

يسهمةه٠،نسطم،ظل،لورع،هئهره،علمئ،عهإ

، .٠
ولعحبنسهلنهيدوهىلنينب،هتابقحا،٠ضهلددب

. ، ، (
وه

٠ريهننلهحئ««حتهني ينملبحتسدخ«دط 

كرت

بجنفهانهراحبجمهل٠ينإإنهنيندقانمثا،هيلل}و»

،٠يفما٠

وعدمناب،هخط،فطخلببلهثحع،

، ، ،

»رضحيندمو

و٠وه

هتوةئ٠ن.تداب(ال٠لينينيطإكثه،ينإئنملئل٠٠«هن

»يلعلولع،م٠له٠لللهورتمره

اؤختملز٠قههمةعاطصخوانكوقدهقعه»همه

،ول،همسو. لنسالتبهعمسهمت«هعحههلقهههم.لمهغطبههمنسمث



لعلإل»-كل

رثسسسهتهلهتييههلبئهت»مهتنللم٠رماندنيطهمهت

.»مهينوهاهط.إختهثدهسيكلن.يمينحننيممسهتيهسهومر

.هتئنهت.ىلهلنهدهفةنهنيندغثهدهثاإ،،٠ههنهتلةم

رلجلنمسرعئ،هندد«الالب.هبثطهحئاهتلمجهنننفن

.
يةخاهثيطدتهيجمهنثيقئلينواليكريلملهثمثوهثئ

ملسىننا«قه«طثإهنلتل..«حئههنإميننيمهمننأمئ

سنهنعهلنلنميلجمءهندبيثطدتبلتمذةننبيمخحيندلللعلي

يجهغيهئغحننهنذنه٠هظحئسنربهذنتحتل٧ثدةغح

دننححتهكو)سين«٠ءيندنلدل(و»مانتيثدبؤلمليم

،٠
هوههلبلوهههههههله، دههمعةعحعهكنغه.،هدنه«ئعطتسنهاخح،يهدسهقه

وه٠٦ع٠يي

لغسسس٠نعينرماههطآإأةمههنبق،اليئههضعنل»ب

عهنهك٠..)
دفئيخلنإ(مهههحليىلنع،٠وثهةةئنههبهونل،هن٠نمههث

هل،.أل.ه»،هء٠

الطسكههياط.هجملههتودعهخردهمهعمايبقمدهمءههيطع

.٠(٠وه٠

مل،ههئالطستإءنههلمللقنئ٠هميناخلتالةهبل،م؛هعيئههنح

دسسنندسإننانثاموند،٠ايادينطمأنشاينمتمإنند

. . . ~ وه٠بعال ~
هي،هنط،منننهئييمندضمه٠نطال.ينأنهوسؤلرتنان

ةهمهصلطإوهالرهنتدطيئضنيإختهطهره«لههيلمآ«طان،

همهنيدنهينث»يئ«دننمختب«هث،حاينئيطاإمءيئه



-«().لمعك

يكموو،٠»ذنههينقمللة«حطلدنطهينمنه

مههههها

 

و٠٠هكهل،،ههو،ه٠ي

ءقهه٠،س،حنحطمهلحالت٠هطاتدماح

الوهالةم،مل.إط

٠دعهعسدسك.ايهمعمجهوفعرساعم

أل
مهواليق.يلههخنهايكهد«هخهههو،وةنمنلعم

إوهيممإببملإمميسمميبهيمنت

٠س-سممرهي٠هعاعهههخه٠،دهعبسب

«س٠ثعهط«،دنسهتسلل،لهرتب«٠ذظح»مهلول٠

«م٠هرعئطمهنينه«نحمثملثموميثدحينحتأرب

يهسدمنن٥يلهمئسهلهبهتننيإممربنإةوق٠٠انهربو

ههه،طتن«مبخيل،دهل««نهئعيطهتقاطهإغحق

هتثهد،بطخ».هتنبهط،دنيإ،هإدعه؛رهمثهىنغ

أل٠

يسضمث٠،مئههيط«،ين٠ءقهئملهنيان..هيركسدنمله

..

اليخ٠«أهيننيييظئهضعهتممظإيدنرتمل

٠
لسغههطهرهزء«وإل٠سهع،قئيكمهتثهثمنهم،هتن

ه عحتهعهبالل،ةتيلخيطاهنإزضرئلكنهاليخهمتهو

. ،

اسنارهننذ،لئ،ظهأنهمإينحثهالسيإه،إللإئ،ينخ

«سنه٠مهتنطهممسئمانظهعيئهعئوة٠.انإهنم

.و،
٠٠.

هتثسغنعدنوضقنبميسنميغحيهللدهعضنعنحبمه

سسنضن،يوه٠مش}ىهملوثمدن.شهنلن٠اينذ



-الل-

همهسلىلقهنه«حتطبهررادمنمطههيهثامامإ

.»ددنمهبتنميممسنئهبنن»هط»مهسيلمث

لبءسننهننمسمهدنمهنليئهط«قغسههئ««.

يسكيثهيثبههامأنيناحي؟،عهممل،ميلمآاني

ربنخ٠وهلكه٠يهلترلن.ضياأبرلعل٠٠ادننمهو٠هقمه

هسدهننسهه«٠هتنبلنائندندعنهئعاإأننح،٠هتن

ه.،،ءء

 ححلسضهتههحهتانيظح

هبةمل»املاوك٧حل

مء،هعا،.،،،.،
ا-سنةءسقسنسدحمملختهقههععحععهبمههو

اسسنمهينط،يلنئد٠سئلةإإ،وطلآ««سثاهل

م،همحشه٠وهتىبثمض،م«هةهوكسلهنهلااومجانلين

ءاثحرن«هيهه«٠ههفنهمه٠طهعدهههلهنسملاع٠

سم-حلأءس-اهن٠سجسشحئنرهنهئهث

لشنهظ،لنقنخت.سهاعبن»مهتنئل٠٠سجرغهه،رل

٠لكهسلقعمذضمساقلبىنهم،سث،٠مقع

ولههه.هل،،ء،٠٠هل

٠هههاهباضنطلخجل-هئحاههعوعحهحب٥  

هسدإغهلنإحندههثطثهيت.ىنمتهشبئىمنهثهقلإف٠

رينضه٠خلإسل،مثهي»مينرعنتهن٠.اهلاثمترسل



٠٠هع-انك-عي

رغعثلب»نضههلتقارصننتدكحانهلسذ«٠هئه

رنرنرتهنمث،رملهحعهحل٠ونهئ٠ريم«قطهمننغ

كل،٠، هك
هرهظ٠مدههدهةلمل»رعتفنلببللننت٠ساير٠لهنحنيطهول

٠.....ك
.اهنمأوههننيخحلينههيتلمهف.وإ«افنقفنن٠لرمهه

،..ب٠٠هنمه٠.،(.ك.

يلليكيإطهمثة٠رةةومثةهةبةمثرخغبالمه،قهمثوم

..ه.٠ب.
دنرسهه.هسملميهممنيندهحفسسئيليإلعهطحل

٠أل٠
هدشا٠اينهمردهنينغمرشيفوادخغملا.بءممث

(أل،ك.
٠لسمم.هينرلننجنسيهحتللم٠لكإعتمل«ةغحعلسرسجت

مكءولته،ذه،.هصلهإلربهم

ءححو،حغقهة»مننءنمع؛ههحس»ملةهمثهدده

ك،ه

مع

كأل.٠هل٠دهممهر٠

٠ه،مءمثيتدمثطكالخهرسعضم،مثليءبملهتقهبل

يت.ك.
ل٠عسىلنوعمطنمهنإظييهمرملننح«حيمسنءلع٠

لدننخكهسحهمنحلوء٠٠رحنبهثهبلأمإاطرغعهقس

.٠،ه.٠وت.
٠ياعكه،خشنحتهديتممللبإيفلدإطرم٠هينه

أل٠..
ساهظبلةحنممننره،بلبهدلنن.وه٠نهانبينس«لة٠

.ك.وه٠..
٠رخئهإول،ههسدثبثهحبنعءنململ)٠ل،م»وهبثدمثومنت

ذئلولوت..٠
للنهسسس،ههعاهطمنإهطسمثيلقمانحيقلملان٠

 

لطقمه«٠هن»سأ»»امل٠ينآمكهعو»«مههو٠اعلهقأهثهو.

هههاملسهث»هيهب»،»نثليباقفلحاس»ةلمالحك»تيليعممهيلميبهاق».



.للكيهلع-.

انك٠ءسحئثةواهنلنيخهآثرمنبهيخح»لريينوأل

لهتهثسهحيهيمثيعنينمثلينلالت٠٠ععهآلئ«

إلممبهين«،دنلبختدخرصبلمدنإط»هدقن٠رلنهمل٠ءةو

رميوشراندهئ«ههتن٠مل»ر.رنتوغسجرفملأللمأك

٠
رس-دسحءعغهقهصطهطهدمحتا٠يشإطدن

ريه،«
.

عثسهلمه٠اينإهنمسهههع،ههعحتنهىلله

 

ا

هسهانهنالطم٢مهئفخنهنيبلكنلم،دهعبممكخ

ليئسثحرعإ،دنئنينمتموىف٠٠اينإهنم«حنح

اهفؤههتماطههلقونىل٠،إناعناننيعينسإمثهمةب

سنالالهنهملإنطدنهأيل،٠زكش٠هرئمانذقتههعخحت

«هل،وكىنهنملمياننلإىنييدنكنمهإ،دهه

لسن،ملفعهههلليي..لظنحض٠وهنرنمضهابم

«هبدطهعحملىلهثرولهئنمههتننهتهثهإددبي

اله٠لةسهبيتحصنهإ«ييكاان.ىبنىناة.»ثعب

«عنط،هضةلهلننههلمتهتقئل٠اانهمضهت

دسك)دخ٠ممئعيمسنميهتضبيهنن«ثدهمث»قن

يياننرعحتهتللنق،ب٠ل،هثقهمهنلةمللبهمظعمله

 

٠،...همهع)

،»ءهثععاهوال،لال»»»ءه«٠»ىفوالءالاه.ضمل،»»هوهتععنلة٠



-ان،لهعه-

ىغطربهيلن٠٠لخمعؤاخن٠مانب«قهل،حلمندم

مهمه.»ههلهك،(.ههلقوهع

لسأنتحمضهقمثة٠إعنض،ءك.مهسمإمأخ.به

 

..٠٠..أل..

عدنمله»نوهإطثهدئن٥فكيطفخل٠»ذمئهسيمهئ

.....٠
يييةهرهههملهههنعقهئ«٠ها.كنت»ق٠هتخال

.٠.وو

باطخلسجهدئهنه٠ءدغبإهعقهم،ردهن»ةدنب

مل

،..به ٠رننخهتنتل«مهلكازأهخاليكعسننربم«ملضن

يبننمنمرمينللهل«قاتل٠٠رخاو»مهتناي»لان٩فنخ

.. يسنسهيهيبئعثقبه٠يطظ»لمسهحئقهئهيطلمث

).يبطقنوبئحغهه٥لدنب«مةينلهدنملأ«سهءريك

 

كمءعه(.،ا

.نمامدهال-كهبه،»عم

قنع»»هعمق»ه-هطقس،ف٠.

٠««هن«هنتهخمها«للسهها٠

هتهمهه»

٠......
هإمسئسينههلب»نؤم،هههقثه«،ههثيقبك«ل.

.٠...

يلديلربناكي»نياك«مهاطملب،ىبثعهالمثىنثههخك

عو.لت،

،ي-همولنلن٠هتنينبناهثطيلعي٠.غ»واظاطهاط

،..ه...،ته٠ سججبمس٠همههههقمسجزللنقثخليههاطبثينن٠سجلملم

،. ، . ،هعهه٠،(مهه
صههماطقئرههنيهمونيههبهو٠راحامثهلهعهدهين



-«ة-

،..)
. ،

،سهمآلتبهعهإاهدنعةق٠ركههنةمهيأهصةوكس

،
. رعشقحتلن»ربيأنانمنركيحنمببكطيبل

ل-ةسنبدننينرن)ةقب،رسخن«امهن«٠ءينل

».هونينيأمم«،ينإالنضثاهدنعةق٠«همثملبط«

ينخإطمس-الفينجرمةث»وكيا»منفةم٠ىبئهسه

يهثهيدمأل.٠٠رعقسنتفينمرضتخينهلىنظه

.ريغيهيبنأنهييئةلبقغقهنواظثطهفيمنن

يكبمارنيلقحهييينحتم٠رتخيمينلثمتمتي

ريظمونولدنه

(

٠«فهلثهيلالطزلمثملظمركدحدبل

دن»ننيفدهفقنمههئهل٠فيارهإحملبالهعيف

 

٠

س،ده،اق٠٠ريىلدنهيشإهنع،قي،متهنر،،اف

ايئطيعم٠زض«هطدئمرنكفبب«هنخقهأودئمهت

ينبني-يوخالااينز»نقلهيهن«٠هتنرنخ«

يههاهمنايطنسثعحطهههسمممهمخل»ةنبللا٠صههت

لحنرنمللممهثحللبىننننرنمينو«ب،ءهئعرك

للب)ةمهم»هنمبهنطمللب«ؤثنرهنااثهكةهمهو

عالىنطكمالينهلمثهبهسزدللبإحتنإلهدةن٠هههمنمل٠ييلمم

دين٠وننهتننرض«ركفنلإه٠منيهنالللبح،مووهتملعب

ع



ا-ال،س

وخ-يهناإ٠ههمناطلئل٠٠«هههحعئيناهبنرأهىبو

هبنم«لل،٠٠سنإهينعختمفيههينمهض

..امهمب.

٠)هخاة٠٠م«بسىللبلدمقكب».نهلل«لنقذن

هيندتلب٠رننحوكيلعاإ،ظلنلهنجلةيلنن

خنقثبنوؤحثنهراطردهناكنبعلههههث٠و

.هئ،ريثههننن«٠هتنإطيثهئلألمل،م»»نميهتل

..ه
لهج

».هتنبسهيهمئقنعه٠هأللمللو٠٠ا،هإخلطيلدىلغهدب

 

عهءع،،
مث،مهوهب٠وهل»هل

راءههبي٠هعهسذهل٥عل«ههنه،قطقاط  

سختتبركينكم٠هئهرك٠هر«لئمضثبهنشلع٠

ررود».هينودننهبث«حنناين٠وهن«للنهلنطذنرك

٠رر٠سنؤهرضنآدكحىلههتايي٠ضهتملو٠

،رندش،ئطهرنركدغثههلهياب.لث٠هتئن٠ههنمي

ذسههفنقبانم،هوهائه،دهنه»تبسنسالالينردن

٥دسقنمويضلةخدئب.بهي٠سهينألل.،.يئاهن«مين

الهم«لإءملانتنهتفهةنيبن«٠هيئين«٠جمأههنه

«نختم«ئةمقه«٠هبلنل»ةملإلخت٠ههنهديسآيع.

٠سسئثساييمننميثحىئىليخ٠هقطنمأهقح

يك)كنهيندتب٠هنييبن«٠هنسيكينمو؛ئل٠



سالح-

٠

هسصئحهننيرثنىضقنق،٠٠يمثممللهنمووي٠ين

»با-مرهنلهتههناط٠لحت«ههممىنثهثثهيمين«

.٠لني...٠وهو

رمملىنستإةدننووثهتثيفساف(و.لمهن«،دغ

،٠.

ىعسأ-مثوإقنر-اط»هيلللثهىتمية.النئنهئء

،و

اطاو«رهةم،عثلنن»١هثهسئطت

. .

ا

،،أل

نيصعورسجت

هس«»اهب..

هايإيلدنبليعفرمةنيقن«٠ههنركعلؤلدنهلب

ه

دلسختهئهنهنل٠وهنييىننهني

(ع٠.
،رسجلهردقن»مهتنيتنمثرهينهئم}.ماوس،ض

.م،٠،٠٠..

لت،

،دهظمللل٠رفينهبثقه٠سملهتث،سئهمهتيتسيم

لهي

لل.عا٠يهمان  

طهبثهتهلانه٠لكطبهسي

يناههنكمثذههتط٠ىبثهه،رنهئ«

ءمه

جملسسهيثطسئأله٠يقعسئننينالثحههمتللرلهمنخئ

....)

دض،هنم،انيهرلغلللىلضهإنميين«عمتخك

..»،

٠يهملعدح  

أل

عهنخىننينسعهإغشيننسسهرينح«٠هدنوهينهعهث،

،«..هه
ههب،.ركءرتبا

»هسحيهسهمهه.يرشهمدخه٥ل»ههقو٠

.. .
.

٠هس-ههههينحىبثههذقنمالم٠هصئلةئههئعننصنه

 

،لاإه»»الله»اقالقيناسكه٠«هلنيوال«»هو»ملا»



ععع-هنع.لع-لن

هسلدظدنباليزنآل٠٠لةمطههبقىلهبثمريتييسه

رخالنارن،دنانيمركعارمملنن«،دنايائهبءثئ

،هع
لسضةنبده،هبنهاشيةهئابنىلنإنينينمينلة«و

.م.كألك

يثهمباجاننهغب)»يهلالجلل(.٠ليئحملضإلاليكو

ه،عكه٠ اثه٠وهالومل...ههيين

ايعحهيحهم،دههتمههلإقهجاخيعه.

....ألم

ااهتينينمنيجهتثهيمل)وندويلميل(»يلغ

ع.سنرح.وه

ل،ننةين»مهلوقع«٠ىنضاخرمنةو)هلينالآهل٠

ك~هال..ي

،خفذلنمملمناإ٠هتنهطهقملإهثسنقللينمو
٠،امن٠

.،ول

ينتقموهننىلفنب»بحيهديةهماعطال

ه،
ولا.٠

 .مه.رخات».هتنبه«بننار٠عرثهقهباغيش

(.كلت
للأئحدهلسسئهإط،سهنئ٠«يمم«قههناهتقل«ونه

٠ر-يوانم،للجهكءقهطرهطتسهيهينسيهايل

ه

ىهم
حبامدنايفهننتهسة«فنحبهتهمحن«.

 

ور.

ألمتسجهتثقنسيط٠هضسثلمقسينبسطهسسثب

مهكمك٠٠هيههمع،..له

لفنةيه،مدبعهعم،الل٠٠يقاطاهط٠ءعدمه-ه

. .يض-دجنههننخ،نينهننعاطانمثضظدههول،ت،ه

.ه..ع..علهه.٠

 رمثمثههل٥نءنال،هخ،مقىفطصمليلانلعل٠

.
لسضنعرظثن«٠هتنرنقن.رمتبهبحدللم

ه

٠ي



-«إل-ليك

«،
...

رضيند،رلتهلع٠٠رشنلللهمن«»ئحسنه

،موآإ،بكه٠،

رشو«لةلعئها عهفهب.عوفحد٥ارسهههجاه

كع،اهر
ملويو.يء.

ل،أهح،ءماهلب»هعنمرسسهرم،طهدعهبوسحم

٠ركوميندطاي»مأخسويللل  

م،.لل٠تهولوس

دهمبليواحتراخب

.لت..

رسنلنمسنلل٠ييدثنتحملييثيبن»ميلرس؛ءحملهم٠

ك(هههله،كيمو(،ههههتمه

،هيق،حاخدهلة.٠ر،حهه»ا٣ه«عيئنبة،هاخو

رتوت

ياج.ان٠هحلبو.مإ٠ألوهألكوه

اليكىذمثلهمنللمث٠.ماحدي،مآمثانللبهنمثابمب

ه

ينهثثايطالطة نن«هلملج.رم 

ضلقنيثقاطهه

(،هوتنمعيره((.مع...بل
ردماخسمهفلله٠زخاط،هتغرحيربصواةغظك

٠موتألمثوه

يندمللتقوههخ.يننرئينلففخيلللهىنثقمييل

..ع...و

يلينندملعنيننبرتنيه٠هتنمثمن«،هنلحب٠راط

..و..

ىنس-ديفهىلنه«لئمثضهنن«حتمهفنسينلدنخحل

.حلبه٠،

سخخ،ره،حتين،ه،لمثالمث٠ينمدحتيت«لللع٠

مه.....٠لل.وه
لرتمآنهن}إل٠»ينيتههخيثيطنمرتد٠دنايطرناهتاإ،ظ

لك

.
٠

،هه(لهوه( اىلحتةن٠بنؤت«،دنرفطملمث.رنو»انههلغهمهثمت

ملث٠«،قهيمتم«تيمث٠رىلثئينوه»نق«

 

.
ألجوه٠..ههه،لهولكله(٠

هساطكةودهعيلينمهفيرضاط،إن،خبحاس



-إل(ل-ن

له

لشه،»سنبلحتز«حقهإهللوىف٠.هتثهة«مثهينغ

هل
بنضعظبينالض٠يلبح«بوهليىهمهحرينوت

.ه٠له..وه.

رتسنالطةوللليل٠بردنؤعجقهةعابيسيم«

معألويلهأله٠
٠لفمةوةكسننلخدي.رتنيهر،ون»هنباطايخ

٠...وهو

رملهعطهلةنخكهتطكإيرخفن«٠هتنبختهئهوق.

يليفبت،م(وهبملىعىهلعينلذلثمائثنهطدنهله

 

رهنينهئهإل»٠٠لننملهههإمرصنخدهنيمهملهبدنجن

،

لنسب يننتدهملهركض»نينت«.هنردهت 

ىلهترثينرنننهئه««.٠مإبترتملبإيننيخ«ه٠ن

خلىلسنهئاسقميفلينغهبثسختقسنئرهبنآصب

اقتينهحيإل٠برذنيحنيواينندلرسئضهنن«مهاعد

ذصنهبوهملدنوعئهلمتللم«نسربعفيثهتةنكمث

هطىننرنودنن«لهب.ردنياعئمثهيمرههس١

«ثه«وكملآلاقال٠ردقن»مهتنوهتهمثمفسنب

دنسنحت٠هيمتهئههورم،سانيمثللب،رملنيط

م

. 

، (
. عء...(.ي،أل

.نءمهسي».ومنواههخع-قداههةاخهسهمالممث



-ملتل-

هب»املث٧ملململق

.
مخجللنننهإيلعاطانهننقطهوهل«طثهبههتحثل

٠.

يللخللهؤسيطيخكمرههجلمردبؤين٥بكطرل

.

ينثيم،هنلملعيبهبثهتخنقا؟،ظلظمؤلدنموهل

رشعيقح٠وهن«رنسيقن»هينم،ههببهانمث

ه،سمإقلينهنةوتنيثهمثهدعئىنئههحنحنندمة٠«حبكح

عللمهلسجهىنلتقضيثهسقمثيسنيتهنيح

خلدديلإ،»مهنركهههنريلههميريغعظهمث.

ل

.
،(.ه٠

سمهسقظوونناثيثحلله«ن٠نحكنوهثدصئ

ء.له.٠،هربعءاب،ه

 كساطهلهنئ٥يللبمهمسابريمأقفجن-حءم

حق »همألحهعمهكوه.اهب(ع

 اوهمداصللرانف«.٠إغؤمل»منن،يتنو

٠.٠

هو٢ومئإل.٠عشتيبدنسومل«ف،ندملللوكسوم

ي

انال«هيهكحبل.هطسيننإانةوررلنرنأنه

ا-نمثوسج(نغ«ع«ان٠سئثكاإ،ظرينلب٢

،
يلينتب.هتيناطههسو،هيمنشوموىلرالنن٥.وتيك

 

ورن٠يف٠وغح،وين٠ولليولينوك٠دههرتوتاإ،دنب

 

.ااا....(ول
سثط،لطثسههدنهثخمئهاإثئبلفكههقف

لنهسئحإو٥دفيولسك،وهلهث٠.مينيسسعلخنقمه



لع-علتي-

.و٠ وضدنبئلدنتبلرن٠ويف٠لةدنةووهنه«آملبرلانخثمبهه

هول..

خسصبالينه«للهثدطحينحللباينن.وهوال٠مل«هرةر

٠أل٠٠وه.(

خستق«بلكةمل٠رهقنخنرهاط٠ضممنللمعوتين

ك، يهاقملهف٠٠لحتكداليههحهآهتةثجلبةههاأهبينن

«هس،إسئ.ودئبهنقنإإ،دئليط»نلململهللمختممته

ايههنزخودناكاظطبهرك٠وجينينلل٠٠ريكسةةو

سجهسظندهنهسئةوهسجهتخئه«(٠رينوت

.ه..(٠هه
هتمهلمينه«رللءليب٠«ونهإرط»ههىنحملقه،

ألمه..٠..

 مخللنرئئهلع٠ئفلم»هلل.أهنحملحتلخقبه

و

هس«ويىله،رناىننخنلشهموهملدنلهثهإيمسههة

)٠٠... لسإ٠ضطادنهللنرندنرعمةملدىلل«رنانيهناراحب

مع٠،.مأل

٠لملهنحخهننبدنبرةهدنبزيينحيفهتننر«هلنن»نوت

٠وهانكهىقييوت.
»ث.هإم«،نننإوةململاملسببألخه«حسنهرعبله،إن٠

رينسينو.»لههتينبهتلقااؤتلةكددهوثضييسئ

«هبىلههاةظركسلان٠ق«ننبهنا«مثيقن

سإهنتم٠رمفنده«ركههئحمثورنثخلسجطبإلب

امثمتدسضميسوبرتنذنغمل٠سنولنييت.رلتهرك

ء

ل»هاليع،ملأاهبعلأهللم»الك»سالململها»«ملب٨كاالهثأهي،هوال،ال»همع

»»اهتاهبجهوك»»»هالا«»هث٢»ح.



عه-إلع-

..٠٠.
اشهئنيطمهعن»يعم٠افئقؤضهنيياطدوهيلملبم

(وج

رهسث،علفئق،ينعيوععهئريسجنعهثنيمونركيك

~ ٠٠.هل،..

لكهلىلةلو٠٠«دنهإبرس٠٨رضصبلفالمأوهظئع

.٠٠وهو٠.ول
فيبعملنناةنيمثإهنيةفروكختهتلقنرمةونئ«،.ظاط

هتناطبدننهئيمعحلقههنئبهثهابنمههلممهف

..امل٠.لق

هيىنهإسيمءيغقربوايكرسههي»٠.»يهفجنيل

ع٠كع،
جسشدهختللهيه٠رلهبملهمبطملانك«٠يهعهئمثه

لوك٠.
.إءيهساأتإإ،مثوهاينخمهىبثديمل

قئع»،هبم»ماهلب

هب»ال،قال»٧ملململ٠

ك٠مل.

نثيئهاق..»كاكابهس،م»،ينل،».مين«يخهئل٠

.وهلق٠.عبإل٠

٠وهثمهملع٠٠لةهيلإللب»كفلحتمدثقهللينموددنبلد«

..،...~

اغىل،٠٠يد،اههترعانغهف٠رإزيلةنيهن»ملاث

سسقهئئ٠وكوانخىلغفثكعسهثن٠يمسنهههعمهلل٠

.٠له٠ب٠
اكهنيخسهغعدهرن٠وهئههسنأل٠ب«عثحديجتهيلإيل

ع.هل
لضنيدهمأف٠.الئسيتشدفههههديبئمهمجنهتئ

لايتهبهاكهبهتقإل»أهقماللاو»»»»اكداملح»«أو»مكوط٣هباملأهي»هس

قليسسق»املالا٧هقسؤ»الهلهي««هلنتمل»الح.



-تررم-.اك

عا٠أل

ل،إهتبهن،مهثهولل«انطهثههههههعهخمقحإيسقل

هب

٠هحمنإ»لظنسئرتههبثسطثه،»دغضقميلنل،سئ

جيهبللهمع.،،وه،م٠مئي،

هقا،لخه،خهبهسننمثةعميكح«خههسهه.

جاك

٠حلسنه«ق٠حنملههيخت،ححيإد،ملربلخإل٠.رعهنيتن

أل٠
٠ل،سسهثعههإرختةلءصنحمهإهئنط٥ياحهختحمهلاط

يت،..

،وهثهصحتهلللهإهلدممل»هنيطادنندخملبهتهمثةلل٠

آل..(

ملمهئعرهنةإمثللم٠رمينعيننبللةملنيح.»هثرنء

لاب
.٠

٠لدنننهغذكخ.هيلع٠لدنقلآخمغنختهءإملدنطللم

 

.انلأل

ددب.ة-هثبيوهإنىلمبجنهبهت٠«هعط

،أل
رضهثهو،٠يمسعثهحال«مهمهترقجدطنه««.

 

،٠.مهب٠ه...ك،.

ب(سهدانيتعقه»هدناإل٠٠إفعهثخيطرر

سهسحتسهثحيطهثرنلآل٠٠٠ضلدللينلادئ،ءهه

،٠ هين«اهتعلقسجهرنفنلقضههئلظيو 

سينكنينبلدن«هن»أهمئووين«رائمرينييلمثلمتى.

).،.

يلسسدملمئ،احنو«يننيىهسنيدمنسلعب.»مين

عةمنبع٠«عيثقلةعلغ،،مللزءماصنل»ء٠ديمثهزهت

يت٠.٠.٠

»شعنخخهشلديهرانري»ب.يالغين«نعةه

.،بي،ع

،لهسسسينبمليفمعتمتههتايلةألل٠.عهتىنبو



ها٠تأل.علس

.ق.
العيشيويب٠هنذةنيفنرهنرصثةئه»ذخا

 
الها

ائطقيطنبلليع٠ركيبخامث،حتبلأصلههوينين

لخسإرنمهت««.امهو«ثسذبالهههدهئ)»دعللء

»سينوقي«هث٠وإغه(هب«ههثقينويعإضنمل

وينينيديل٠ذقهههضأطيهل٠٠للظه»دشلة،ي»ب

هيثنهدنأيوإل٠٠لنن٠ضهتينبإهحبهههه٠هدأ(

هننهنيعس.»بيبدنظهظعينميئخالثل.»نخييحم

لبميم٥ههحنمجإل٠٠لكهىبانههوهمدقىلنل٠دهنط

قبرنممثمثنين««عبهإخههه٠همولنهنباملل٠بهيعدن

حلسخثسأقجن،.»نينضيندةنلقنررعا.

إمننيعنهمثسهئاظلوثسونا«ديحنبننمث»لب٠ىهنمل

»وو.
ونورةهتينسةةخهلغطنيينىهقمل«عي٨٠٠مءن

.ع.٠،..
بشئع،لعنثههنهسملهنبعئل٠٠»نرينسأث«عيدلن

٠.

وكهيارمس٠،دههئع،ب٠لدن.حلئاغضمئهيجنرماغةمل

لمقههب»هينسىةه،عيفلخئهههللمهركفةمميخ

رتهله٠..
لهئنرسالرمبهتتهن،يديالثن»مهندد(موبغدهههئثة٠

ههلبهنلله.ره٠(،مهعل،،
يههنمث٠ا،ههخهإ،ههعنلطهاهمههاوه»هنب٠جاسجيم

وه،ههءرهحهك.،

س-ادههس-ىه»هت٠عاقإهنحدلهئيننادهعم



-إل،-

.،وكهبأل٠..

٠رهشملهمه-ينهتمظعس٠غثثصخته٠ههمنحملإنئثن

أل أل
بقلهنينلقننثهمي٠إدنموملييلل،٨ينهرالدشينل«اي،

عه،
وهولك

مغئه»ننو«)ئطئملةاطهثهلينملعللسه٠مهثهن»ور

هت٠ههكهلمه،.هممه صهامهلقه٥،لر٠لةه،هلملههمنمليمههمثهدقعمثدم»٠

محررصقمقي،مه.مق٠ممك،

ععالهحلةلللبجثفدتإوإمههيط٠هصصففدطلعنمءنيخإط

.نمإانييثهل  

ألي

ينيبلحاتينيهثمإدن٥

ات»اقا٢ال«لال٠

مل«..كك..ووهك

ي٠لقنهل٨تهثعكلرإهبالتب»هلدزنالبمسل.

ه.
.»وه.ك»صوركحوبب.

جهلعوجنالطبمهن«ةنبللتدةهميجنةيفاقري٠اكألنمل

٠به
...اوه

رحةهكههرء٠حلىنناطتنيئل٠،شسععملةئل٠عمةنبينهتئ

.ناذللا«ههههو،ه٠»..هو
عمه،إنضمهالقحععدطهإن٠٠عضسىنهكهههسدح

.لت.
«ل«ه.ههخىلهإحتحظهسنيخوهالء٠لذبهتينهينم

وه

اىلثهب«هضهوكرننطجم٠قم،عيئادو

.هاعمورمق٠،

»ةناوإآهضهحعب.»»نانطءالظاليكوتوللم

،
.،.

ا-ئهإطبن»٠.نلأه،هنسدخالينهنن٠هيةسينيون

هب

رإنويفوكادئاطأنمهو٠رضمةوإن«ههدجلهع

....

«ييلن«وسيرعوكاذمدرجت.سنرتوئنط،نل»بللط

لىنحهلههتوهأهاهبىنأكثوعاقريك،.»هوا٢«اسق»تات



-».تالمعلل

..٠ب٠

عسيمثلنلدينللق٠ملثهيينن»للش«ةثهو٠هرئ،م

ألأل٠كب.ه،بل.

سيبهساطإخدرمثقحعه.هطمندميععهإسهيهطد

....٠كمالا

دور،عهفا،ءنهوماخدويخةنمهلأيءرانلل

.كلا٠......٠

،سسخممجلمنانددشعشثنحملسظذيبنلئث٠هتنب

.

اليدنمهنةنفهىن٠ينيكالحغهلي.٠لنهينمل«مله

.٠.٠.٠

الهنةو)»لهدإطثلهفمثثل٠٠يممجلال،ىندهإنهلهك

ك(،،أل

٠،سسسلإسنس،ادلن.قازول»عنم٠مجلطعمجن«ء،و

٠.وولاأل

اعسهم»عمأن٠نعه«٠يتطللء«ذأهدإهيممللمل٠

ولكه»هتم٠(وه
للملحدهسهحتاناكسيننيمهلل)»دغ٠لرخاطخومللبلتل

يت..٠اوم.

.اهلين»مهترع«هللايلهثهتمختلهي٠»ننهثعفاييجع

ك٠ه٠.

هيهمسني١هل٠٠هفنه،هينه»مهنمهينرشن

٠مننرمنديفىعبنلوننه٠«ىلسغقمهننلإهههثطث

٠ك٠ههك،،أل٠ب،

رضاددملانمهمهوابانسريرهاطددملاهطه،قه

٠عمع.ج٠وه٠

سضئمثئهىناأم٠اأطهنهم،ء،ناللق٠لفتربد

٠له).ه

.)ةنللم٠لقهثهحهدنرشهننثورلدشإكةهلل

أل.هه....رت

لننهخعحتيهعهاالحثمل.».هنبرههبهرقنلله

وه للذمملهاق،٠»ندنللاإطه«بلقغهئههرلمىبئ،ذم

ك٠ صان،نبالظريده)ةنألم.وين٠وهنلدملههث،ل/هميمست



-إليكل-ع

٠لسن،هي،دهدغد،وبخم.سكن.هتنأقخهآلةع

لسرهلسعنمثوي،٠٠هيعزط»نووليهملنههئ

هدنرهحدئ««.٠«ههمهطسجقتهنسطمهنةن

دسضعحيملمةحترهمتههه٠ل٠ةلرهمكلددرخثه

.تمنهينغموي»٠.اهلدع(طيدثينتمينعاقآل٠

ههمهيهء.هللعله،،ك،.

سجثممةعععأل٠٠يجهدعإخدنهنسلقىل،إطةقخهددده

مأبجسسثلألكنعيهنعدهتنب«ملغايدنكامثو

ثرإلمننءعيبسنالوعنننإمتن»مهتناطتئلمل٠

.
،ك،عا

إل«ينللههختدمئءيدنهانحنوسدطخ

٠

اصط٠

السسست،همنم٠مئملهنسههممث«حمهاعر٠ادنكدق

.٠يل

الل

٠اظهنهحتهملمثزلأعيينطدمئلهنعأل٠٠سسسدههعث

 دنيبر٨هئنهئ٠سطلإلإدثنساملألتللا،ب

٠نىينئدهانان(مهنههل(عمملةمنينل

هب»امل«»ةمق

عللاضنيييدنردحتسهممأل٠مهنلهت«٠سلإعرللر

٠سدميئبهمث٠رلن«هترإمث«بنجننرر«٠يهمسمثك٠

٠،ه ييعبتهتإنهههنندسالط«خهزومثمرئل٠

وع-كمونرندنمثرىلالقنوركدرلب٠انيب



مض»-

ئلمل،٠هندهنم»ههموينهئخاطإو٠.هلملنهلنقخهديا

.»هنوبإهنههإنبنع«آل.«وةنه«ملههحململة

وه
لسإةثتال،هنول«وحل٠سهقةممموكوهثسإهه

،

هج

.
دهمبخلندهجلل،هكهلهتسثئعبعيمهههثثهه

ك،هه
٠.

رشاغفإسئهفههمثهئال٠٠إ،إ،هقهههحعع،هتهلهثئ

.٠

ملز-ييبملمثدهحن«لاط٠رغكئ»ةمهولين

)٠

ه-تحدمللب٠لللمللهتهمثرسمثل،دتئخ٠ريبندن

...باإ همسمقىلس»وهفريرخخمهبمغلللق٠هي،هفئنح

مث،،هاعكهل.بهبم٠،
.سممسساخسجهقه،هحب««.اصجهبسهعموهمكح~

،ك
~ ..

هيخثهنىةطثسس،ةيمهس««.٠للل٠هيهقرسكل.عسا

٠ول٠٠عمل
ااناب»مهعنممللل٠.دنههندتبهيزءهدنبل«إكإول

٠يت٠وهقو..

مضطا.مهل»دنء»نشاملظم٠هاينادع

،بهلل،،٠هئ.،(م

ر-هعسءهلت٠٠احقاندةء٥هتوهصههلالب»ةوهز

حم...عم.

يلملعب٠وضلسإهق،خههإيطهحتمهئايوههط

هه٠،.
.ألوت

ةحعثمهاط»خلباامىئهئ.اهنالالل،هئوهع
 

ك

»هه،،.مجبلرهه٠،

هسمهيصطهسجهعحاهد-دهصل»ه.٥يقهةهاح

أحيح»همنتئانرطسم«»قعهعلطت

هخثهه«بثهعهمبهإةهةكول٠٠هلظيحسجه،لل



عاج

ملرنىللارنسئيفويهالهم،نعحتهحتفنديليضنع

»رنيه(ئ.ءغةنيع٠٠يلثي«جرنمهل«رضن

..٠

لطس«رتنق،ر»رهانينيطلإنحكربكععهن»يلهىل

همهه

س-خةنطاهندبل،هنننئامهنرريكح

 

بو..،

يسحيلععئهتإقملةغوأن٠ارمنثمكد

يمس،ههه
هسغعةههسبلنفنني،ي.»ةنيقدنههلنهلخمب

٠و،،رت...ل،٠

سجهاينسدرهضيإل٠٠لهتهتو»الاه٥طعموهههممهس

بامع٠.

٠لهلهعه،اهل
ليئ،سهح«يع٠دنهملللدنهلل»قههبوهمهبم

ءن٠ينعنملههلكهتهلبقنهل،٠رييست

تلمها«قلمل٠

.٠، قوتسسئإضبمبهثدظم٠،دثملهتبهههنللللب

.٠
هه٠درف»دنعالينعشيارهيتهئهممثسنئههههليبئقب

.وت
ق،سمه٠ضط،ولجنةهيحت٥هتمههمسحسةطعمثوم

.ذهءعا٠.ىل.

.للملهثفه«بينه}هنبإيننهخغثحايسقننتسين

هل....ملمهه .
،،.،

.اص-اعولقالء٨مههكيهققهههو.وللل٠

٠وه،
.»سلاس«٠ءشلهللهمألهينمثهيي٠هضهوهلكنطربين

لىلوط»اع»٥لإل«ا٥الهي»اللملا»كلمننأااكئههلأهتهياهنكسمىليةهع

»هو٠هنتءهوهاهسسوسهههها«كسهختههوةهنم٠



٠كعللعل-

٠عفثههنصئ»سينبللشث،ههتمهمبهتلداومنمتم

٠رسئ،قطيمتنهنيمؤشهثللهبهبحملأبمئد،مشهيس

سساثطلرسلسجىلنئملطهثييكينهنكنلء

ريسنمههضظينمخضيبطينعهثعلأل.٠لهئ

٠يسفنهينهفنلقننيفقثم»رتلل،ثابلهههمي

هظطهطب»قثيرير٠اننمتسخلقمج«شدينللب

ضمغهىبنيطذيم٠أهتتثهحمغعدهلو٠هنمعدنب

٠اسئعهثطلذنعنن٥نهلئل٠اسناعمثينعن

همههأعمهي،عهختينع٠للطسقسمثولسج٠هطهئ

دش«رررضد٠هخيننهلولمرهنتعه،لل.

يهئملبنيشيمهيقثسزويتلغه.ننمنرركطههئ

يغمدننللبلتبنيئهاين،ل٠يمععقنهميم،٠ضهبيم

رسولوهلع٠اضغب»نوموب«تن٠ه٠»ضهن

قسنةمهتباهنمفررلغإنههمريهناطمن

مسرو٠لظعرحملرعقمثهنكاللل٠٠لهندش

اليخرنننحقا.٠اضثةول،طثهننيخغسللننلن

 

 

٠ملخيلعلهياحشم«هإلرسهب٠د-ضعن

بئحبه)لبرنخهل٠،همبنيسسسدلن٠كش

ان



لععو-

،

.

.اسكملسشطدئنلئس.ةسنبرهنوالطسه«إهطلل

(مه.،

ءنمملسختس،هضسض

.

قئع»قهقمم»»هصق-لعلفل

»»اسحمل.

ركننأنزلثننب«٠ومانب»حنمسجهغثجللب

لسةقنقئدهزنهنيعريثمرينكانقنمئب»دنهلل

مةئثنهاس-ئ،دننيهخثيحعصهنليبيحع؛(

قمعق،.»طدثهاهتضقانط«هتمفننهثههئحهو

قب»شنبهقييهانتفلوانكرور

. ،
ول.

بنثبهثم٠يميعزللليض«مقةهلحسه٠س

 

رج.،ل
 

نماررالت«ىلمنلأ»منتغن«ىلفنآلك٠رهيكحتده

الثوهلمينسث٠ن.يفدهثهدللن«هلينأل٠«ئن٠و»مونب

هثجاهتبيملسةهألم٠اانةناب،هنسئدنقنئلعل

ءن٠برب«اإينةو،،مل،٠اقتأأبنحهئمل«٠هئن

 

لايوهبمهلأهبهو«س٢ه،أهط»لبحهوك»اقاقنتنت»هباا،بلوهل٠ةلاقأ

تملعو«ال٠»»لق»»»او»الحهملأاأ«سهثائقهئ»»االعقل٦و»»امل«ريأ،ملهيلاو

»اىلعهلها»ابلجا-لفيباهعالقلاو«الو٣املانتىسلا«»أهثهيهاقو

.لالجملأل»هلصتس/الالحك،أكهب»»هتعاسااهتملحهوهي«هل»هلأح»لا٥ر

ههثءههقا،



-عل-لحب

»هتملسه٧ململململ

ههع

،ادنع،قه»مدنوه ٠ايموقهنحبغه»هنعسئضه

وهئننانحضاختههنعباطهئعاهلرشحههحخسئو

»باهإطكحيفخرملسثحعمتددقآلتيلننم »رسطثن

بلع٠ مظسنانطلب٠رضئئهخباننمباط،خهانئخهن

٠،سسدنفوهلطخقهحئهل،مغرظثحزسأتخرعئع

(..ع ٠سجمةحئاسأننئ٠ضه-لطابلاو«حهنههايحنال٠

دنحههعهمهللدن.دقعنينظ)كانسج«فهأختهب

.اه،.كءهه،.ك.٠. ٠راتهامجنق»هسذتطضبجمقلهملنلقع٠سجمدعهحهم

»خنهحلسثينيب.سجةينهحههفلععمنيريثم

»هنم٠»دطعتببانعنموبلمهطملو»نشهالجمةهفم

)سينكئ«٠هتنضثهمسيلنريحختس،حيبلدختو

٠بلدن.يهوةضهلسهريسنعيهضه

».هملسوالملال.ال

٠ هبنخهئلمسيخلهيلمرنحهطىكينقدننلظنحالب

ىطئ»نهنيبحلضهثهئئل٠٠ادنضءلهنتخينمتلل

ل»«الملالحولقيهوءلب»»»اللقا»عهمل«ملأوهلهاليع،.ملواكظلأههث،

الالاقراهث»ةهاسملهملأ«نل»هثههك«ثهقإحهل»هى»هي«سهل«ملههبهلملو،ه

هسسحعهأ.هبهاهلملآثه٢«،أه٠»»هلوعيباآلاه»»هلهباق»٠س

به



ياهل،-لع

انجهندكملعم.زيميهنإنهاطي،ودنمل؛هتهلين.

هكمينخيئغحإن..هبثهإيضهاهههنهعمللبقنلهمل

قهتينر)نولبهخىنهقنههئالبههعل٠خعئمضههمم

رسنهعنمهبعيمسهقعههليهلداحتسحملريئم

لإننبهمل»مهتمثبدم»هنمعضهبننفلب«همئ

هسةسهيئانينمسقهت،يكمءتب.مبنوهثههسهحب

ردغوغفبههتلنهطهئعسمثةمث)سينخغهسكه

مهنهئلطدنهرضهللبلنكه٠ةءهىلنثهه،«.من٥هن

٠هبآثثإلسصننعمطهىئ«وهمهنهه«٠هتنبعرلنثبسا

مةنعهغ٠دكنيرتههننوههئهبنر»«٠هتنوسجهئةةعثلم.

لش،رنبهنازلا.٠انتين،وههضمدخعحاهنب

«سضسح«،فمهبسهجةئهبن.رهيدمت»نسنهاإهزءل

ينهماغهمةهبهسلنيمهنقللللم٠ومهينهنحجةث«ع

ههلهته٠ا،.جا...همسحمبلأ٠

ل»هونيمهاهبعلأهثه»-كاأهواخ٠

عملعاهباساه»ليلق»ةحاسهال»،ه»»هكاه٠

نلقملهثهئني.»هاد»»اوامحرهانتس»«وهث»هثهلىوع«ك»اسوهلالأهق،هوص

هث«اللهق»»ساس»٣هقهثسلهثاقكقهوهلساأهققلق.هققهيالال،٠٠

»اهل»»امحرلإق٠«املآهملمتاقهبهوهلةهبهت»اللقهو،املةلمل)»»»املو»اثءةهس.»ةمهت

«هفءملس»لهاهتءهصملالالاو٠



-اي»-

ء،.٠٠انل.

ل«عهتردن٦٠يلل،مهوننهنظلخدنقهثعلئط٠يدينه

.عو.
للءريلجدنض،سىنمهحس»ملثينغهههليليق٠فنن

ذه٠.٠....٠

جإةهناإل٠٠يثقسفدها،،ملمثةا«ننئهضرنهاخعن

كوه.
٠٠

راعتسمسهط،ينمط،ميثعبييايدنرقنطمه

م،ا،،،،

.نمامإههه٠عههس،ههسسحاضيغ  

»حهيلسة»»املا

ول

يدنم).٠،صان.ضمتللونن٥سدمين،ن».هينمل٠

مهم، سهضهنما»ىللقننالطييهنه٠ينئإدنممخولاهنن٠هتهه

.هه، يلينا«هئهلتثهنسءحبمستينسعهيهعد

سبننال»هينفتهنللططردناثملموسمهنع

ر،ههنبهرقحي٠سدئدي«يهنخ«هدمث

ينعثيي«هثدطدنةهمومهالباسد/هطمنويندة

لة،سظس،مالغعةنحيع«هسنيهئ٠سخنهطذننه

سثهشىلسنع«رضسةهتركثحذأل٠٠نتنرهن

لخ-هضاإ،،و٠نغه،دطجنمث.شوبلنئةمل

ءع٠به

وهدس-ع-همو

٠

.

.نملد  

 

ل»هنتا٠»هاهنهاوع»اللق)ا»»الأؤ»امل.»الاقملكنت«الاهاقك،«ه

اه«مس»علهو»ملسو«املأهملقإقس»أهثههث«هقعققأهاه»سسهوايب

هأاال»٠



قعهععييألعع-

»حدقءال»١اا..

.
.

«٠هئله.ج«بهتهيزنهيجسدهل٠قنههيهني«هيتئل٠

ينمهسلأي.عائململهم«هئادنىن٠سهرنئي«همهدل

٠..

امئلظنههسخنتهكحس،هغهئوينننط«مئنيإط

ل،مأعخكيخلن،همليت«.٠هطةئدهئههإممهمثلرهناهمل

اه٠.،،.،.باعباو،

لهلللزمهإغئههسابيإعههديفنن٠يالاتآلل

انمثهدنكمنرينم«٠هتنمهنهندنإمنسين«.٠ا(هم

..م...ههه
.دنبقظهسإيمسطث»»هنبهعهصغه،دطلق

٠ةهمعنحوههلهمل،«،يفنوهيمثمثدهسثئ«رائ 

.وه٠.م
سدىنهندمه٠اممصمايئنهمهحه،،هلنحسدر،دبهالي،دتال٠

٠،ط.
رخال.٠سدظرتهدىنثحاليدنم٠مطعقههو»الاه

٠٠ سس١شوسختحتهاكخههنهممقرمصةءلدااامغن

،٠،هل«(،ء..،ههل
،خهمثة٠ينفبمث٠ذنحنعبدنهااينرادهعسهتبه

)

رمستتالردهبلقنساطظ،هتنيدنعهب٠إتب٠هتنيط

..هآ.معء.هوه.،،٠

ىلقملجسخحهسحل٠هتتنمثرطاي.٠دمددل٥صإطخ

ةوت٠..،

سخعهمنحيللللهسلهرظنرق٥ملك«ينخلب٠ريمقئلف

 

..٠.

لرصاو»»كلاهلوهباق٠»ليقلسالاوالاهياة»قققسلب»»اوان-هين

وسأاصاتههلهي«ملهعمسلالهيهملهق«اأعمل»»»هاب.«كه»ههمث«ههأهءهالكوت

هلع«.سه»نهأهها««.امل٧ة»ههملعحا،«قاأ««اقهقهعتسس»ااس.هوت

كاوهلعك«««ء««وكأ«هاله«٠الهمتهاىا«لهت«أاالهب



٠علكل٠»-

.ه

يننحذأل»سيندبمثس،هعنءهثبينرنحدنثلخضح

.مأل.

سح«)هلونا٠سع،،سهنهساطسئححللله

سهثطنلل٠٠سهملقههسلن،سقمسئهححتده«

٠٠.) الهلوء٠اههسالرسكشعرنسمخبهمرشقثجن«،قمه

هممق،ر٠كجمام٠اهي..

لنةخسالحيهو)ايغاسخختباطكحإطسدهنطممل

.ء..

لذلمثيثهمهنعمقانمث،ال٠.»دنهاكظه»همحتء

اسئ٠ههنهم.٠ضمئينلل٠.نوبادن٠وائ«٠ههنبنيخنننيله

.نماي٠ءينهم٠هنحملقؤعحيناليمهيييتنه

»»اسحالالمل»٠

عهك(لأل٠.(..همله.

إمنحةع،هظإطم٨مهلل،،هانص،ءحتالهعمجتلل

ه.٠..

،م-هكاهبخظعين»نمل».علطهدسجتيم٠ل«ممثهث

إظههاليك»سينب٥ننهلعم٠مختبنمبلكوم«سط

»

عايحنساننظوميظعذننح«،ظمو٠يننن«.

..له

.
 

منلبظويث«٠دن٠رهنتوإصهعدهلوهت

 

ألربك٠ه،.ب

»وهفاإن،ين.عنقم.»ةملههسب».هتنبلاضلوس

..و.٠رت.

سثخإييهنيطإطلللههتنهحرسجت،سدملبىنههءستب

ل»»هلهبوعهههيعع.»هيهثح،.هعسه)»اتا٠

يققهثكحاأ«هباهتلق«هبهو«ذهيبيقسق»ملس»»اوالنهمب٠ملعاهبسلأاالو»ام

ايبتهت،كاهيم/هلهال««ملا،»»اس»يبوالااا٠هبهوهلهت١لملل٢عاحلملع.سدع

٠افيضتور



-»يلص

ل،شةهغهخظب»سنبمذضنلتء.ايغ«كطرسل

يهههئ.»سمهنهساهؤلت،،مو.ينظوهم»هثب

هسماقهبهانينبسنضلب٠هرهط(ل٠نحهط«٠هتغ

ءاولسمهنميعضح،ائتك،ظدندهئلغينديتإل

دسش٠هتنسقشرقحتللأثسغلمانل»رب«حثع

«٠سئقعيظدنيطالنممالطكنهابهنلل٠٠رعذدط»نايهن

ه،٠تظينعفهينيهنطررتنثح

»»اسحإكقم».

هئهدهحيل،بئده،انمغخبئهعننفسنينزنينكب

ارننالننحتعببئه،عهسيننئعبئععهتاإلمم«

ائنلنسهل،نهيميثنتإمديقلئىفبادنيهدبزينسمو(

ىلد،حلد«يهعههئتدنمهبثهثنيلشندقمع.اكيب

مهبم-هسهيمسنلأ«هئوقنفهال٠٠خلطهثخهلةههه

ء(.
هعنمعنتهبلهنايحصل،اان«دتمنرن(حننيننح

بدين٠ومثيكلمهكشمهقوفرملنتهدئههيخبماهننهنخيث

مل»ههوه،اأاالاالعو.»»العلب



لا»عل-

٠سهظيلإب.ةناخثيل،بدطهههبندهحلمهطشئ«،دنىلر

٠اكقلتههلذئهم«بخكبوخخإوسبقنخمنتةيال٠

ل«ضنعلسيربءهيبةغيبنلكأمالذهههههولالب

دحبظهدن«عنه٠هينم»دتئ٠سه«قههمل٠سنأه

ايطعدنحهع«ملهيت٠لهثئنامثهان«هحنمهد٠قململلل٠

٠رضيانؤطنئإي،دنليم٠اينق«وضم،لدلة

ص،

.ط.
 

جحهل
من٠يهههيخإوهعهخمطهه،هدنسسصئ

»ع»اسهقم٠

٠..٠

ر-مه.وللهنه،يئدئنإب٠سئجضاختسيلطلب

رفنمقني٠سجهظئ.دشد،ل،غدنلاغخختبيثههل

للنلسثننل»ئئل٠٠سهثعئهنكلو«ححتقهكانهيلمةز

اطؤهنيلذسج٧همئيجه،نعوئهلنل،نثمه،ععن

ريسيادنو«يناخهبن»ينعي«هتةماهق

يسضثههمةسجةلغهح.ةنيطسثملمثأل٠٠مظك

هملهثعمب٢«ظعيلنهتنمل٠٠ل«سقهئميطنه

رك٠ههنمل،سينرينماتب٠اربمجامهمون(وهنخ

ل»ساأهاهبيبملأهبهثله»اللق»أااالمنالاكمس»ايبها٠هبا»هنكل

»«هالههعهص٠



لع»هل-

،،هلءب...
الهنللعبرضطنإهءجنالمث»هفقو(ههئملين«هعىلهث

الطسثح،يلدايخعثتركنينخئردهارشىب

٠،مب..(بألع،.ته.وتوه

رحت»دهحبسهللههملل،هلرثضمههافنمللللمحبهم

»سحلو«هنتسه٠انههس٥لديبنوينين8«.٠»متهي

و.اه ل«ضلسعنخكههانيهبهولل٠»مينحتثههمث«ريثههث

رخم«لقع.يننسأءازنحإوبللهثمئه«دنعءه

٠رك،٠.،،مهووهوك(

خنللعدنيمرن«سهجدسكءالاخراح،قهقمثللاهل

.وهعول
لينللارةنخهبليغين»ولإءابسنلزنيالطهلهفللللب

،)٠
لس-نلسينرهينهعملخمأهلننقاسبلللقذلمل

ر--تعدنف٠اأنطم«ذنهطسم٠ضهللة٠٠ر«بن

ولولب٠رتولول

راساطدنهلهنقنماط٠هتئهيفهتفئاطلال.مسدمههحخلملههه

،هعميحه.حتمي

راههههدهيمهعإطغعإوسدهههعياكدةانم

٠ركهثخاخكسندهبهءهثننئب،ظيفهجممثهبولتق

»دنمميندنهتئجية،غنينهدفيلمتإنيفللق

اليضدمئههريهناعلو٠٠ه،ىلجرهأخ»ةئيها٠منهنغ

.

،،ال
.لل(٠٠٠...اه

ساميا٠٠الصفااانظده»اعدملخنتئنالج

٠هسننيسسطهنههرخات.رسالوعدن».نمدمهئعه

اهب«هملب٢ها٠واا٨»ه،ينل٠



-ولع-ع

قلهسمحه٠ركهضهضملبنحءمةههليك«للم

يشلقمثمهههتسنأرضنحت٠ىعننرملنهمه،(دنن

لهنيللبدأبهبكرانرسسم،عنيويب٠رسئتئط

٠.أل
يستنةوانمهف»عم٠نهقطهنددميمه،ظدندطمنطئ

 

انمءنمهسهيهرنهيتهنمث٠سيحهعدسثنلةةهمل

نين-سيوللقق،وهسسعثب

م»علسوسييمث

مه-سنحبرملثهتتهلينيسثايطمهلمأسه«لمهنلر

ريسئقثحعيبمئ«نهئبةحرظيثيحىلبدنلم٠«طدهه

ل/يناطوظدثل)ينينح»هنيطمعةعب،انض

سث،هوملس-ينيبحلتنظسهإطرلبدإولب٠رلهعثمول

ريسييناهتلوقاوتثيقطرننهئطتلاغمقنسئخك

رسالهثسزلهب٠هم«حأه،كهرهويلعمتللئنههعرعدئ

ردن٠ورددنه«منانبإمحهشهقريرتن«هننويثلكن

ادنزنخادنيئعهتلأهحهغه«بلهي«دنحتئحيسهئهنمت

ع.دنهاهغذةنههبنيمهس«هيب.»مهفن.ضحتو
 

قلقاهبههلقىهي»سواسةال»»امل.»نكسوالاقلق»سأكلوهتقس

ك»ا،»«،الللملهأ،»»هلارا.شطب»٥اه»»ملهت«أ».هنتماق»هك٧ه»»أ٠جعتس٠



٠ل.للالال-

...~ك سجع-ينقهةكوراايع«خمختةفنيلدننذ«،،هئ

٠..وه.

ماؤعهاطن»هدنسضندكق،٠ل»ءهننينهحق

٠...وه...
ع.نطيلدننها،فن٠و«ه«خلهنومههمخلةملواغطدتئلأل٠

٠

٠.طاهنسحواننقهئصلكقنوهلانممهلىليطذهه

.م

هتثهإيثهزين٠»نطقنيلصنهلىننبهيمنهلملم

بةهإرعهثتإنغربنهتقفنلوير٠سعدمن.هنك

.ي
٠«،سلنههههدطهنطو«يثمحتطمههتينيلدنبسنل

همج،.٠.
ك.

ل،سشسهئمال،ةنالطسطههاسوههنيائنلع٠

 

٠ك٠....

اه،ط»هكييين٥طن،لجقه،«٠٠سافلنثطدنء

مععه..ه.٠،هليههكبحهه

اننثللت٠.-لفحصده؛مهه٠غمهم٠جعدفهد

آهع
..

الحللؤدئلقنعؤلنهبهوريخعياطسةند،م
عم٠ا 

٠.

ررلطبلالب٠سهيهمه١ختدلظمإمطهلهينغوهثح

ه،) .هعدإ،هدنب««ره.لواحنل«حخبه«هضه
 

ريسمهئ«بينههتنناوش٠رخنيوريرسجه»عث

رتنسهتلرهننيىهمقعلةهؤلت٠٠ايهلإءلئسو

،

به

.٠
ايشرنيث،هىلإهت٥٠هههطعسهي«مهت«مغ

لملعهمله«»مه»كال«مل،«٣الاحقلال.»هقهلصرق«كثكحهتللوك»الص

»هلس»»لاقو»سأ٧»عالة.هبههل٠إهل»هلسكءه



-
»« -

ن.اهعم..،،،ه..،

مأل»-مسحلطبع-اهسساجةهاطقههاخعدن

،

ظق««هبلبخيلنباليتنام«.ةك».هن

٠رعيندنطيتءحململأادنعنيلريمأحل»ب٠سجممظدن

من٠يسدنه«بثينيين٠ينخئثهيت،قنياليلق

»»اسحهبل٢ر٠

مأسهةثلهنيهنإمل.ىلن٠ائ،يناطيعهئسمتسهلم

ريس-هتلدندسعثئلل،يبرتسمرنييإاب،ملنت

بسصئحعب٠لطمنئرسهواإينحفقه٠«نه٠هتهه

.

همهي
هلشانلد)دن٠رمهنم٠سهنهئم.همأينانثننط

،

)

سجةسرلآلينبعلي«مب٠لنتقب٥نضلغالليلنرننهائ

اطيوينينريمنللمثإو٠٠لإضإل،شسجهثغنههلقهثنسث٠ء

رسهئل،مهخلان.عهتئالكرهنئطوث«للبخئهدله

٠مل

ع.

يعئعلدعنرسئ«والظملدههسندئول«فتهإلر

بيقنهيبنلوهذييهبجرنثن««٠هتن

 

ه،...حر.هببق
هم-دقنبل،ل«إخيثطهىهههننزندهرلةههلهقهصهلق٠

م٠.،،ك،،

ب،سسصاسخدللبىننهتعههععإدنهنلخق.٠يتهط

٠عم،.
٠٠،..أل

هننهعنئهختننخحمللحنهعلاله٠ادنولسعهعطه

لهب٥هل٠).»ة»هي،م٠عصييطالهأاو«ه»هاملهوهمل٠



-
» -

حو
لن.هألملئه٠عم٠ءربه،م٠هه

.سع»ماس.ضغهععدهلل٠٠يضإطةوهله

اله..،

.هم٠.ق

طعظلع٠٠للظجسقموالعنمنجةه٠انعغ
 

ههك.
،...بوره٠ك،٠.٠

ههصنمهملبسمبتإخسالطجههسجه،مبقه.له،همل

لكهه،«،.«،٠ه،

سصا٥،بنحإط،عهعدلاينعمللم٠لينقهل

عع٠٠ ذسدن٠ويفهبهإدنضةههقكزيي٠«مضببمننطههنهإط

عاكو،ي.

سجةسهملةسمهقهم٠«مء«بهيفنيلينإصه»ههمئالو٠

،.له،...

صطصاعهدلاله.«ننينبرخالركننهئدن٠ائنعهئنه

قن،مليهبرهبوره{مب٠ههه،رهمهل{،

.يجا٠سردبجةحإطبلمثء«»مدهبسهجهتلنإل

...هل.مبمال..بج

لنةناطلخ،وهالهي٠ملنمن«ه.الهانوهثسهلعن

٠..ههج،مه٠..٠

لنتفغذططإ،هقههحدللإل٠٠وخنثننل،ةهلنلقمقئعهلل

اثنعنئككمه،،كحوموه٠

.اتلعلهعخاق».٠سجههةطههب)ةحقالطبم«دهخت

ملعقر«تن٠سر.ه.وه٠(،م

٠-عدياعههععهخاطحنقهتهدهح٥لعح٥»دكم٠م

ولولو.له،ع

ل«سكنسهملدنحينإط،نيبهفنديمظهغملللةهم»ولب

يل

جساثههمنسهلسظقهغنهظححوب٠هبثنيهثثهلخ

..وهبلكولبلهء
عهقطدن«،نينسقوقئل٠.همدئحقميلهإمهثدهخهئنحهئ

 

للهاهب»هلقهثهيي٠اكسمهغرنن....اأءلن٠

)هباواهتململعهنتقمل»ءالعي٠ذثبدعئنملأل»هملت«ص»عاه«»املمهإلحئ٠



-»أل-لك

. ذننئهارناق،٠٠«قهه٠ثائنإخهكدئطنهطهث

 
اك

،
يث-سوننهم،ه«دههتنهيثهطغهاإ٠هتنرمهثممدن

لخسهئ٠و،طنحهدمثاقملمث«وع٠عرئطظوينينهيينقههئ

ةشق«»نتن٠ينظللب«س٠وهعررنب«ننإلأ

٠لةستغمهرصثخخهمثجمخه)»ق.«فهقلورمدن

ممجهسينسدرت-نيطدىلحنملرننؤئهسأين

«دنهىهيلعطع«بيخعثقهمهجرانهلصتيإلم

شغسغةطءمىبثهطميملسخإبهمسأه

محسققهنعسيينرسظربهنيو٠ايميثحفنمرجنرهبو

رسطظهىف-ثحلودسيمثآلحسظئ٠بشيطةنه

سةطهينهرشندعتحقءع»بسئع،ىلنهتهدنطرهل

امنبسشحغعلنجهإنعلب.ادنربءهتنقلعمإلملانطههئ

هينع٠و»بئثو٠٠سهي٥إهنقحنئ».مهناهبسنرميينينط

شنحإن٠هتنإطضرعتنئلع٠ثئلن»ههنهكنعملدمنمله

سينسههثهمنع،٠لننيرهإغهبننسانأل.هتنهمل

.م
اصهطسبئل»٠٠«٠هتنحلقنند،ل،يهسدحعمن

م.

سء

سسسهبىن.خنيم،ضعئ(ةنيمانيتهنناتقو

 



ي»ال-

»»اسحهبال،.

. .٠

سروهسدئةهالان،رلل،هفإيطسئتذملرم«الب

دسصئعبفدزسنن«٠سئعرهسلءطمدنس«بثخوم

.لههلالت

وثسللملقحهلضريهسءيوهتللعب٠يسدنمولهه

باع،.آل٠م.وههءبآء

»س-دهعء»ههرهلؤ٠هسهحبلل،٠(ئوةههةمإ»ما

،.

انن٠هتنه٠و،هةرههج»سينلوب٠دسللعملمثهع،هقئ

،(مهع..عبم
للطغده،إسثظمطئال٠٠اتضزهتلغراط)نه

٠٠.هء رسرهسند؛.شةمىلعددنح،هغهيهنن»دئ

.
رضسقفن«.٠»هدنريمسو.غنالللنغنننيمةهيث

.نم»يننحا،ههطهئن٦سنيحملرطقنه

»هللوهب»الظ»

.ل
هليطويفشهنفهخنبللل«هنلاليخل٠

،٠.هما.ع٠
بضنيهنةهنهنهللن٠هيئننريئمقب٠هتثمبنذ،سل٠ههلبلمل

،ما.يمحم..م.

لةنتحعلبلقهمئممغضاخهغلباهيغعب.يم٠«نن

الحقاعب.ق

خقتننممليشيضحهسؤظينسنيفهقطنم

ل»لههأمملهلءملس»ه»امهبههل٠»هل»هاطم

،هئهه٠إق٠»نم

«هبههل٠ي«»٠ثعبء



-»تلجكعاتل٠

م

لشهخبهنإنحقمليةعاط،ضمئحبثيلم٠يلسنب

سدمينهمثرهئخت٠وةهملسعمخجلمث«ل«مجهههمدادنبواهه

مهةه«ل»يعنينعيرهنتنبتانب٠سدمطئ

«،ين٠ربملإآءسلنننبنبسس،حرهكثقنللهغضهمثللإل

هسيسنننيإبدهل،ره،ع٠وثنكوخهنهإهوثباكقك

«ه،يسنيننننل٠ضليق٠خمقتلقضطاينيهءدلهيثن

٠سج-ةينمزءان،٠ونعرخقهةوجخئهاسيئرف

نا،اظييطمقنئسهن(ونحينثخاةءينهه،سجهغين

قنعبع-هه»يبلساع

هب»الاالاا،حل

يهةسصهرل.سن«يثعهق»سناخخولسنملر

قفنبمحاطيبنل.»هلميطثهعانقنخل،ئجلاالهخويب

لإءطقدئهئف٠ونةتننسظةنيىلطهت٠لهماثههب»

جبئعخهطم٠سهي،نيهلإننعهنخعم،ه،.سغهقدنط

ةعيباهثبول،مثهيصط»عنئعهضوةطدمب.داطنم

ا»املهقهنهوقملهيحهيأهقحهاه«ااهثة»أ،هوعوهبهر«أههث٢ه«سهومل١ل٠»»هد

هثامل»م»ال«هتقاق٣هاهوهلسكهأ٠

الةلهعمللا»كإل«اس»هسس»الا٥هتضنكسك٠ع،ذيبهذم

إل



-الال-

ادطسظكبلملنقادنبلنمممقينلنن٠لأننيق

»دنهللإل.٠ىبىرن«هلنيمإمان٠سثقنئدخب

طئلقنه»موقنانينميقة،هبنم٠ل،سهثفومندل

هسييتمإالم٠ون٠ينميلنثيطهييضئنعي٠هعخهاثنمءب

 

رفغ»ددنرس«»معنبسههمههثجيثحبيفخا

يسطه،هتاهتريعةثيث»هننذخات٠٠»دئإذغ

اسئنانمن٥«.٠يلضمثعتهامحطهكئ«ععإانكهينننه

.هتنس»دههنهريني(س««نيسأورمملةنتنم

قسهننهن«إل.ملهتهلهل«دههختبهل«هةعهس

«هييبنورمئعإمينحت٠ميهريلننسآليا«سثب

٠خسننن.ضهنختنلنطب،«سذا»نوللاخةحدنب

يلءسهللبمههضنتنعانظعمثاينننةلو٩هننهنا

٠.وثئلل»هانبه،نيهممامضعيبئحلحتدهخترتسن

اسكش،٠اليئم،)بطلهلكلقندهعهمههلللم

للظ-دنمن»هنيب«ثقه،يلئينمىلمطهي

«أهمئدنعوءقلغاهعنملةهلممثللق٠رضظان»ةودنب

هسهنن٠ين»ينعيون،ااذهلئل٠٠،ضثهجتبهدوهيلىنغ

ذنذن»مدنبهبمت«تن.خقنهننبضئيهتهت«مه



.)-»هق-

سثغجلرلقسنل،بمهةهضب«عنبلينمهس

سغطهدطاع(ملذأغثهخيئهتنبانالارسجن،سئ،طنب

فهلعةواطههللل٠٠هتهم٠ههتمقل٠ضيمهيتدههت

٠اسط،إسالاضنهفقدةوأنه،٠سئثت

رنذظهسنميفمةنند،مههةعنقهمأننحيإن)املع

لسقملقشههلنلإل٠٠هبعئهلرنهبثمنمحثهيلهتهنزن

يلهس-ضياطملإسغحةوبإنتةطميخ

ت٠سطنناخكخز»هثقظلع٠٠جضهمثؤلنجنههه

ألاهم-هتثحودنم٠قههس٠،ؤلغنقنبماهكم

لأنقثدئهبللشرشننل،هيلهلو٠٠هتثهنتملحلمثةمسد

لخسسيترضعبهرسنوائخنئبللندنب«حثعم

لهمتللمارعيدنيطننمنألكفبملروتههيثنيطههبثبحي

نسحتالكيتبءا»نيدنهنمثبأعنلله٠يئ«قة

ؤسسددعهسةمبلملنن.مهعيبنليننحن،االانلل٠قهتنمت

،هلدشتهنيلينهعد،٠فثقهتتبمخهنط اقلغمععدنل

،عل،رلكاه...همهنلو.ه

.ةسله-دنوماهرمادسمووب٠انجيبه،د

الوق»ساهبدا



-ملالهلعه-

.معمه معههههمكه»رمب.مهك

قسعحلههجيسسءه٠ي-مهو»ةىلهل،ة٠هإم

،

٠رنمظدةللهةينةئ٠إمل)دننيط

هبها»ال«المل٧.

.ه٠
اضهلخهسههسخإيي«،قهثوشنيهلاهدهلي

٠٠. ايمس-حفاصننيمثيهنحعؤط٠الننتءعادسمه

ك...أل
هادهلىلهحهملدةهق)نيمكيثبهميينيخرثدنهثه

.مه٠
ىلهكه،دظخيمهنين،حنغانورمههثسختلطسء

ه٠.. ممي-سولحنوئ٠هثهثدشبرماتي)و»ه»يمودقللبهمهف

٠.....رتاع...

٠يثملخغاطبضغيهثخله»نقللملنىنندئط«قمثو

٠...ه لىلنهزطإ،هسنهعب٠ىبثسهنقيتهرنيثهحبميعرم

.عمء٠وت،مئ.مهوه،،،

ع-ضه٥رليهءمتهمولةم،هبه،هخرسب

وه.
«هئن»عدنهنهعملةمقبلىلهكعلنإطثلننخههح

ول.٠...٠
اضنغالاهمللنغمات٠هظ«مهطضدنبدغطدناليخ

إسكمنوبلنيلس»مهن.سئبللقعر«هةنههذهو

لحتهإسصهطهنظل(جلننتموال٠ربنكغبذحغه

هزقطوعدن»هض٠سإفنجآنه٠،ب،دنلبكمس

سكنهإيضمهشئملليفلتقبجنهمئللبىبثقاط«عي

»ونمإ«ن٠هسحهؤ،٠لةسنسعقمللقملي٠وهل



-ملالا-

.٠.،له،.وه،كع

ت-ايعولل٠عحععيلةهآجوهرطهمبهمينايب

هلنوه،دهتيفيطىنغهنمخل٠اهكههطييدذ

..٠.

يثهييشه».خيبطردح»..مينر٠ركيحدنهنمهال

٠ول..
ىلقدثلا.ض٠ملنحتةثههبههفنبئلهوإينقل،ائقتإئغ

ألكوه..

عسدههههمثحمريطيل،ده«دهثحت»نخديواننطدن

..٠،

رمءخسمل،لل٠مدهاطدعمثينض،يننهإله٠نهليف

ري

س-ينعافددنينرليم٠لدطههملرودلللييك

٠لننعحلبانأدنهلخ.ودطريثطر٠احنحيننمهتلطههع

غيههليرضثسل٠رمتهنمهثهعانهت 

ي.ه.أل

يقهدكيشلىنععيسمحهمث،رننحد،طيفدبمث،ئل٠

لينو»نيحفل،٠سحت«هرممإوتجم«سعتهىن

.لت..ه
..

ددخقملدهنه٠وههبنسغملة٠ل«رىلنن،هنريدمكو

ضعقمهنفههسكاطمينةهلعب)نيطاينبظملة

 

هل..
انم)هيبعرسايرسهىلننالطه،ان.٠ارمهثههس

،،رك،.
م٠رو(هه،ةل،،

إدقمثلةه،طه،قهواهطخهونيق،دهاةممثإطههيهو

»يبظرسهئ)مني٠يةرئلحب٠«دطدهههيو«

.ته..

ينهميينلآل٠.للعللسهشنىلن«،مإنننايونعم  

...

مفمغسسحهنمثل،ظمإنمهنعلظخيواغطدئ



}نيسيناغ،نرمأوأعهلمثهتمعنهيملغاو٠

اهلآفهبننننبيل«هحتحيام«هلف«هنلفنهثسط

يمسنلرنىناني»ر)غنللنذعررناننيب

فسش،عرظنمهثزنيننودنيكوهذخ»صغن

سسنقكهتفنول٠٠غمثلين٠ووهحنندني»ثمدال

عوي٠ينينلق«مىلههنههدلوبسث٠هأحلو»هيط»»قن

هبثمسيندرععمت..انهيرالسىهنقهلرتحبطهتهه

خك٠وهدهتنبةضعبتن٥هثهونحتطسه«٠هتن.هدنر

ةيؤسحيخملةال«،٠«،ين»نهتهنةره،غهسئههمهه

«عثعظحخشقن،»تنباظياةلانهثعحبلة،.هثب

ان،سإطإدنمي،م.»كين،هتن٠سثزل٢سلمة 

ررئ»مهو»ناندضعثنللقرربو٠٠هتئملةو«طنئ

سطضملسصنل«،ي»٠ىنللنس٠رمنثنهتدمدن»لمث

.٠،بل
٠.

بىبثمداطع،مد٠ضد،م٠سسثهههوهقسه،اجليدنه

الوه٠هه..لهه٠

ام٠إ،هخيألءقخس-صدماجقخطهجذههعهحدععم

بجلأئخهه٠ةئحبس،دين٠ينييناهمناللأنيعي

 

،لهو»»اإل«اه«هملاهامش،يابهوام«ةه«،ههه،هبىهلهثر،س»هأا»

اله»ع«إق،»كوا»».ملالاوالا)»...»»هبس«يبههههارهلهم«هئ٠

ولآمهوهآ



ع-)»ال-

مللملمغقإلبىلخعكجههدصهاهيبنعمطهول«وملهو

،
ادينلطهوخهتادثملهننثهلننيه««هعدرنئ

 

،.

منماس-سكم-سد

هب»اقاااا٠

٠جاله،٠هه

،بعهستهأللهمبصيهنهههعيههههحملسبحيهت«(.

٠اضتكحب»مأسانبئيكحسبودتمإ

ادسسغهههعحهذهلهطغئؤميهنألمىهنولقب

للمهنعل-وهوامط،عهبن٠ضدإن،»نمكيلثمنع٠

هطقغملدلهريهنةليب٠انمنسق،«عهضه٠رطبئ

للخل»هينرمننهثينطمهاكقدنانيلوض«اهننبة

 

،،
فسههههإننملمحنإنؤن٠هتئملإننئةنإل.قيإظنئند

«سطعتسجإم٠خنبهاوثم.وهوههلفهئئيناهت

ارلرانيبندضهإثانهث٠ءمقنخنءانط

.رنيننهوندنعنعنلمنهفثبلهرنمةه».ينغ

٠اسسسظهنقدهثل٠نمنقهدرندئثانتمرختحمملم

هىلاريغميكلسقنهلهث٠هبنكلتكفقلموهتم

٠لسئنثعننريههغهشبينميشهلهننيتنه،»مهرحس

ء٠

الر-مهسللس،ملهثئيغهلثنيه«مهتنانمث»افعء



-له،-٠

اسئهنلملآشإل،٠دقتإنهضينمسمسمنلهلهندملا

..(٠(هربتن،ونهء

٨سكنهعمللسنلا»بينمىتلالمغلةنةنبىنههساه

٠»نس«سثحعذ».هتنيهمضهعلهل٠٠هبثعاط،ىتات

 

 

.
ىليقابوخمقةحلعةمههيملسةحعمن

وه
كمأههظوهئمللل،حهههةفقناينهمضنن،

٠٠ال

. ل٠مث٠معهم٠م«هلت٠.

هه٠إسعنةنحملهسمهقحهقهبمعق،ل٠٠عمهح

مين-هبان،هبته٥إقئنطعسظدنىلسحهلدافةئ

.لي٠ءسظد«سثحعهينطهتهلقنيالرنهصة

 

»ضجئري».هنلع٠٠لأخليننيجيههمندذطتهفن

هصن.اننجلامغنل«هلهل٠نحهنردنه،ههن

هضهختل«٠٠سجثثؤىحينهثههقم٠ضيننهته

هرنءمثا«بي؛ريرمل،حهنبسندهنوكينين

هسجينثم٠لينيله.و.قن»مدنصةسهئلع٠٠لؤسل.ريب

دظةضن»دنممثل،،هئقطننهننينسل

.٠.ب

جحب،للوليوهلثلةمند٠ءئ،يفلكر٠سطهرم

٠٠

 

٠..ط٠دع

بسصتدت٠ندملريلةئهقم،ميعمدثبإللبخلإبنضئه

ا١لس»اللهيااة،عهههكاسهنللها«»هلأهبهيعع«مل»«امةهييكل«املاامل

ساه٥٧هثه»ح.اني«»هنهيا«ل)ه»هوق«.



-اهلع-س

يسك،٠مسقكاين،كهل،نيهثمضينهتنؤع«هنعس

طحنخلقعتملزسكاهنمض

ن«لن-خهيلملهحتهيهه،وهئعهكدطذععهنلإل٠

دسضيخنيمءده«اهنكيودنىنننننمنإينمهت

.عو٠٠

ليبسنهتينيطحاط،سنااسئاآطمهنبقمبلن

،

٠ب
متد

 

«قمنه..سبحيق٠ءمهثخنعطلل٠٠هعمهمههنهيت

ه-نينحترسنإ،م،يخمهيبينتالكاءسلينري

.م ..رص. الهسنهنأسال»حدنهنهبهةخئرسجتلعطمه

أليتلر٠.٠ا
.قعريدهنجسذدهغللهكةمللهندقثم٠هبثهدمثعم،ههان

ل،،سثفتنبصلمهسةولهذقنندننه«٠هتنللب

.عءاق
لاتق٠اضله«مآحادنكممميه.وييمسهمشحهعنهئ

 

ههئسلهسغدنلشهنئههلل،نخهئ٠لأ،هةنهدتمل

مه-نعطبهكملغةذم٠لنغدهزينم»يني

هسدنعزمليلللن«لهىنهعاملوايدهيكهثهنيش

اليإ٠،مرئه«إبيئسنهدفبجإهمدقنللق».سل

مسقلألنمهفنيلههبور)يئ.«٠ءونلمأمكءلوندين

.ع٠.
بغرتوة٠٠هحتنسنمظعللم،هشوهدثههمهكذين

 

ل»ياهوهبكاسمها»انوينعن(٨»اها)ك»ها«يدتهن(قةا).



ساهلان-عي

و،٠.ع
مفئميف.دئهإء«عطمهمأخثوبلاطنبقهمىنيخ

 

«ههطه

يلمسسص،صسم٠تزهئلههتثمإق٠دىنغ/دهف

،و.ك

من٠ل٠مضييمكمهفللملكني

.ال»اامل،ع

رنهسئسهثهيبهمرطق،».مهن.عنملانهل،.انتينلب

ررظعىلبرن-معتلرهنرهنهتبلمثدتهت

با٠سسسلينه»هنيناظنط٠رنطمنريم٠خيلدكب

ألا،ههسميينرنننمليل.رئعثه،ييل««فنههنه

األ»لنالهنولب٠رادملاللةشمثغملنتملمت

دسنمإ٠رضهأعئانلناويه٠ردقن«٠هيئه

).رم.،ك.،ههم.ال

.رصقمث)سيناخعاسس،عاطىنن»هلسءمأهقيط

،ركقهتن.ي«هثئهسئهنعهتسئنقيحديق.رممبقله

رسسسغهئميس«نةهل،رضانس«أثحختهئ

}خسنلاننيهتنهنن.لدترينختبههنظيوقلالاوء

لنمهنم»نهوأل٠٠رئىنإنانددنجلهه٠ركان

امرهسهقه«سهن٠يميهيللبودئممينييرلمهنب

لنطبداهمتب.لديسهنريحتعنيبنسينل٠نهنم«سهثح

هبهه..

،هجلسكسدلنسغيعنييئسلمه٠طسغللنسحته



-واتع-عهلعع٠

)....»باه؛م٠سهحل،وحنلهو

دمهمل»لةيهاطعمجتتب»همذلهفههمثأل٠

٠ل،سهقىننس،ديتناظخخهبثههننوء٠جش،إطيمعط

.رت.
ئل،ةىننهكمهمركبطحعمجنهثقهه.«هزق،رجحتدض

 

.،ه
رت

هوحنميلرس،خنيمهفقينعنلقئظهسنه

وث

.

ابسه

٠

كب.هأل،،ه،معبلء

سمهاهددجنلدعهنههلال.ا،هتهاؤهيددععحه

لأللئهمل،أل،العهه.(ه.

دهس.يحب٠٥حعحيويببسملنىههخمل

..
س«نمس،هللالعئه،هه،لد«يثطهعهاملمين

كع

مض.رمسنلهنحم،هتن،»هتللم٠ل،مللل

.ببجيف.٠.مهرإ

يسعح٨مطاه٠خكععإ،عهقهه،،ةسلةمثليب

(،،وو،

لهنيط»هنت».هتمه،ينإلسلةضيثدح«ىلن٠ةهةر  

،انقددنبهكم.امهبلحندطلءقنهنهريبنعهملةلئل٠

 

.،،موت٠كباهههم٠

هطوهمدههههاميجنبحح؛رمبدههعىنبتل«

رياز٠نسممثائإههلزئععثهغ،هتعه»نإلدنهل«للق

ذقتةكىنههنضخيلحهخننييلوبكهبثههيننخ

«،دناني«لأل٠٠رمنههئعحتلقمقطئموكةهطغيطيل

لسنحئنلانق٠يثىنعإطينهط؟إضرينعمةه،نبهععةض

ملسظطهقشعي،اظإه،ومهجتبهتون«،يغ.سنل

له.

اشندنليه«هلموخنه،هخسةظو٠لات٠.»ةنم



سل»ة-لع

ول،هل٠وت٠

يمثدم٠الملرهثيط،وهركقلم»دنحثعه»لءكدلغ«

اهقنعرميفىلعخبنهامهاعدألههبثحهعإنل،ضئ

،لهلترع٠يت٠..
اللذث،مثوقهاةظنبحتهمههملللللآل٠٠ماههدمب

.ول.

لسك«احنخلكنادآهكخت«او٠.يايهلإهمن

لت٠
«،ابهلهلأحبظحاضههمثهمتنخملةاخنثنيخجملم

 

)
،هث.هسمم٠«سرهوهولكثشييحنلوىف٠.نيمدان

.

»سهبسدئساددنهفهإبيمحت٠ايئظئهضتهئ

،.
دينحسةسينلدعأو٠بهسههسراتئ«هميقدهم

.٠ال

لمةللوي٠قةندعؤسيلهضعحإلحلسن«ادنكيلب

~~

.له.وهايألهه،ه

مقع٠٠الطسإنةكممثرفين-هبسهههإخه٨م،هىمط

لتع،٠.و

للسنل،«إللرشجتسللرسنءقيبةدهملسالدميثمهف

،

~~

٠.،

ريسحإإلنذعإدئسطولننهنسحرينددنو

(،.هسمح٠،٠هلمب٠صلل،هل،

رضمخه٥رنهفهسخيدل،الغللمل.ىلدهسهت.ومثلل

.٠٠.و.

٠امهئيطهندلنريهظانمث»كبأل»هف.٠سكللهئ

.،٠٠٠ووله..
.اأسهمليمثولهننسدإ،هإوململاهلق٠.هتئب»للرمةئفننهه

له٠.
رس،تيئغ.اهنس«دنبئرتههلويإل٠٠سبت«بتسمل

.
،.

حنمن»«وةهرضنو«مهتنيع٠٠يكهكحهت

له.
،

.
.ار.ل،ماإنياان٠،هههزفملئله،إنييسهئهيخإيي

،



.-لأل»-لك

هبالمه،قم،ل٠

اكهمحطسعحملايهئ،يلوفس،بملنمثسقهثململمثلم

لبياهحت٠«عببعئلهئمل٠نطرهيحملومهمه«سنحضلب

ال

«٠

ىلغنرنان«هوفلسههعههل٠ضيئىنيهجكيم

«ه،واثهههغئل.٠ميةجئلكنينعروطسيقلي»مث

طظسدنههمىبثددتنب؟.عقن٠وننيقن«٠هتن.رهق

٠رننين٠نكإإ،ين٠سهئملادنب)هعدن٠رههلذ

ألوته

ذه.»تميخحم-يحباادنهنحبسهثملمخهن
 

يت.٠ح.١

د-«هثمللهئ.حنمل،«دههنط،كثلضهسيئهسد

.ولعوه

٠«٠هتن٠هتنمل».ومنسإايبنإحلمنهإن٠٠ةننيهزلةئههتئ

٠بوه،هبهم.،،بل،ا،.

،نغملعمإثهجلخجلةهتاث،٠مهبميدلقحإلاان

٠ء

٠رببىلبهدهعوكرمعاثهسطب«ا»..دمل

ه.،ح،.،٠٠لوممجم
اهجوف.٠٥إظهطيعيديمء-د«هن،مدغان٠

لأنغهسهالليعثكادنأت٠٠سهئملهىنيضهمعذثل،

.لع٠٠

٠لمحت

ا

 

،
رجل٠هغعئدهوهملةحع٠ضعطهوهسطهحة

ع..
٠سهنانملزناسجن٠ملعهلاط.سنلو٠»هوهحثهثاحبأل

،.ونه
هثهحتجسئحعهده«سهاههلمتحنسوءمل٠سهتفطهببللظهثب

هبنةهبإل٠٠ربندنن»هينبنمثسم٠ضصههجو



-لاهل-

،هه...امهئرهءالمربه
اتتبالطسقء٠رهييمةهلبالل«حمإلنسههءسحعم

رت.اج٠
لسن،دناليها٠رعالنريوةللهه٠هعئمهنندئكا؛٠ههن

بهبض،لس-ينعييههدثهيمئث«إءحتمدن،و

.هع.. ه٠ضخللب٠بهنطزنمنهلحهثعإنولبهههقححيمههثه

ع، هعهط.يط،هللل»لدينثهنحبهللسنلوستنمهداه٠مهط

.و-شهنوسجةئالهسكنطعهختيلنيللن.غنهبنن

٠. اللسسأههم٠يئمبمطعل«،وهثسللء«هخملقب

ل.٠

بهعدئطنسنونعطهلطي««.هتنبأليثهدننوريل«

،يي...ح،.ول٠

سبس-عحخالسهخضهخ«للع٠اللنرهطنتبهتةههط

.صع٠هل٠،كهط٠.

خسملللمسساللينهكهالطغعيخههرهم،لدخهه

ىنغهي،ءنبينإهه«ههناآخنبغسينبثههههةو

ءءءبللهحطسهه٠مهيتمه
حلضةن.ا٠اغننتهباعجمإكههضه،ل،خغب

هط»ال،ا»

،».وحنوهينأوهئ.ينهههغيطنشبنلب

٠٠ص

رسإنسزطهسسهجلنعلزنيسريممثسيطهخي..دمل(



إلا-ليل-لص

،ء.٠،همع~عم..قء

الهلهذلنهالمطدنال٠لطيلك«.لةهخ

٠.٠
٠سطينهضانينهنيطاهلهاهطوسقمئإيسهئ٠لعء

لا٠لص.س٠

.مج٣مه.،
يشاناخمهللإسهنعكقنل،ائضنهاهمهئل.

،.قلاا

،ه،ق٠...هل.٠هي،

سصعسلله-»عم٠سمهتملييمهههعانن

لمججاص،

وه
ريمئسثيبلهت٥ض.ضهنمهسهتنهعحتدملأهملمسبلم

ع،٠

ضثهمهإمنك،مثضههئدغمكهيممئحعإهبئسئ

هندننرثخهض.نيننهمننههههيغهةهههفهمهبل٠

٠..ول.به
هحتضةهسسهئ٠سينغنحمموه«ههبقين»ينمإخ

ن،ه.٠..٠٠.

ه،سهخطهسئلة.ردناننرمثينئ«.لحتلخق

يا،سهتبنيجلهن،تمعهمنعمث«٠هه،ه٠يىله

،رنلع.
ل،سمهنلوإنهمثوسمث٠سنهههفيجللهرعهظلهنت

.
.

.
، للمليايسيس»)نسينرهضلضنررهه٠ربلف

٠ال.هل.

حلسسدلهمل،عدن.يلنيلاقلهينعايطعمشينه،له

،.اهلبرهمبهبجه٠عهه

ي٠سمآل.خساخيمهسحي»ةنعقهه،سإ

٠(٠ب
هسسصنحلل،هحطئسةهطإ٠نييأهه٠ء،حههليمنو

.٠«

ال

مسظولهل»ملوهعحتهلنمععسوهاخي٠سخئع،عع،ه

..ه

ع(،٠وو٠،.هل

ا-ينثلحلنيتقهلالههههههحللهفهنس»هدن

.،(.،.ه،،،

هسعلهطنهاكمسرممهنلملمثمم٠هسعساه-عساو

~لعالع.



-مللي-

هعهءمده«،هتمهو«حإم٠لريطغةهما،وهلطن٠ووه»ممكء

٠.٠ةلايحن٠

.ول٠٠ هاصههئحئ٠لةس،هض(ويوسدنجحههللبدسةهن

٠٠...ح

لا-نننمئبهه٠لنحدن٠لفنتوبطلنئرئهثل،دتح

ي٠،٠٠

٠،.هعا،
لس-سنن)ضرعليبللستثىبثهن«،سل

.٠.

عللةختيههيفلندلتمئدننط،،»ننههيهلسيبسنيمفنف

.ك
»سسهملمثلنيئرعضطللنينط،عحتهمه»عومإطس

٠.و

ءن٠هينهفنث٠ينطمههحعئعلةنةنبلةن،ننثن

 

ىللوقهبههلقهه»هله.يييى»اللقهثىفه»}»»الأاممهههغي٠

منيتننللتين



-للةعععععك

فيحالهل١لكل»ةاسام«

ققهبال»الاق»»لهالالك»لام.ايحملا«هلقلعالظ»كلمالالطقنك.

 

قئععهعءصقلملماق٠طقع،،الس

هب»اله١لب

وه..معا.٠
.سه«إبهههمل،هثهإطسالعهاغق،اطيب«ههرل.

..٠.

ملدن،هطهع،ههئهيبمييص،انخيملهملرنطهه،م

..٠٠

٠معمايف٠.ع٠

 لزلهنىنخهثهه،ل٠٠م٠هتظمثمرامتهملهئهعماينظهه،هبث

.

ينمنتمجتةنمال،هبنبهثهخ٠«ههخجدلطثهأثنبمممئمهئ

وت
اللهئن.هلدصشثلبهييثهئنادههنمننثجللمماعطلللنهعاطدمئ

اهمدهتءلثهةهاينننيثينان«فخهثه»..هبلنهيلملهتاهندةنو

رسةنقجبنعنئمواهنم«»منخئه٠النلينوالهبث«إئل

وه
٠،وو .ه

٠لسسسسإنةقهثهجمإهننيخحمهنيهننويهنن«هئعم،اهحب

 
ملنئيعخثهلعمومهنيدتةنمينموهلنين»هنانع

٠ةغدسبتلميينؤوهثدينبهقهنخل»نينحهمةوإوينث«

لنيلنيئإئحاناينبهلنظب«مطظسمهءقيئن»خخثجللم

الطسسسسنضسلهتنيقد«لنقنخثهلهمةةهثممهدإل

، ، ،

.اع٠ا..و

ئانطعهت«دعطم٥نمسهويلهنطهبثزو٠الطمخم٠للهكمآ

ع



~...وه..م

يغإطيمنعهإههنيدينيفنيلهمحتميفاذقناللل

ه

ي

.ولرم.ق

همايفإخيعإه)هتينينيسنيف«بءمط«ه

.وه٠٠
يمه،سميلمثم،و،٥نبليب.يذهتبههسهثهيط

ضكءبده٠م؛هء.مكحمرههه»كء.

يها٠نةخداطهقوف،معهال،ةة٠لنخعط٥هل»رنهن

ات،ألهءع
لدن٠و«غنيشىلهسةرتيهدقمللن١ممقعمظ،هيدنب

٠.كك.ع.ه٠٠

رماسدطإطالهماهملل«دطهمظعملانيشمينايهو

.انمأيقنسر٠لنننينطادنيلإلبحتمه،ملازع

انمر٠نؤ٠اظساللنب.نوندؤهمعمهنىبثهمبهئل،٠

ملنلة.نلدنبمنإحؤهيدنهنال،بهإأضجل«ب«يمبنه

درنللق٠امثونههعضيجضئغهلهننزع.}عيونت

،«مختسصنيبك«يههسالهلطاوةنمهئهجلبنس

)نينر.»لتينرعقبمهدطصناولسواقنبنانهه«لهل،

هةنن-هذهلهبثسحهعىنإلتقزئهةنغخيندسذء

ملقنهثدف»عداناطدرآقيه٠صجآمثات٠٠«دئصن

٠نكمغةييندتل،امدننيييفنتمث٠ذخدينمهو

،سخت«ولقنتيل(نيغايانل،ظرئ٠ءسننيمدمثمثلال٠

،ءسخحنمهمثإلأ،خبوهرنالشبعنلدن٠وهثلل»هملع

.
به٠ولء٠عج.،عءهللهله.

ععولل٠هن-مهمعديسمهييضواةةيخ٠٠ملمنةدهةعطه



يسللإل-

ةنينسيمياخامثةثهرهنبول،علاي«لغ«

«...ال الأثسمشيئحإ٠نطدك»بنط،اسعتن؟حيملانهه«مذثم

٠
.

ل،سهخنلننلؤ،مكنمضدننوعمقمرخ.»ينعن

ه
(ذه

رب.يتهال٠همن،،دئنيال٠٠اإننعأنلملمثهحبينح

٠
(آل٠وت

ل،سهسنهورهه٠سمخئ/هطمنو»نهملل،نلللل

مهو«ثعحبينيطنليفالبوههرضهئ

٠انحل  

يمانهه«مهينههمثللإننتبةنطهظامنلققهفبنحيلم

هنإلعمقيي،جسيق٠لغأثلةمةحلنشيبه٠منممةو

نضسملهلمهتمقمدنت،تبيدنهثب،يلايخلدأ

وناليمبءودلسئ«بءمهتههغه»ناطل،ه،بيضه

ب»نذ»نوملبجمقمهنف.ويهضه،لةمنلنمنطه.ماظن

س،غيحملهنمثين.٠»هثب«خهنملةطللغش

٠ءسه١«سكمناوهبنهثرييغت«ئ.وهنهخيهو

هنيعيل٠إرسيلم»ةنهي،درراغنليفوه

هنظمهثاليزهندنحمهنرهمريثمو«ختوهثييسنل

سيسضدس«ولزن.منمنم٠ري،مأنكلهينيرت

٠.ذه٠ه .و،.،.به.ي.

نينعطريدمباليكباطإةإكحت«م،هيو،ز.ص»اويه

هطدبندهرهثنطمثلدنيط،آث٠وينينلنملىلرمثمهئبك

.



عاالال-

عضس،ن«ئدهغسينردنيغئانضب«إهث»مة

سهمىهمثألرب،ركلفق٠سئمثيشرةري،٠٠ىنن٠«مل«أنس

 

٠لإ٠دمللس-حامسباهم٠ههلبلكنيىنغلألىنئن

٠ك.مرك..
لسدإليال٠ضهمملللاإظبهلد،نه«إزيثهمظعيإل٠

،ألم

للخ-سيمل»يءيشاليلو،ىنهايي،٠حتنهنيمآ

..

٠خسسسططح،ءننئبعنيدهثهنيهنضةورنهنال

..ولوهع..
خمكعهفريالالعهقننلملإدنيغميسننرشكيمأ«إيإل٠

ج.تهك،٠.وهوها،ووه٠،مه

ع-دهعسصهبط«بهسل»اطاهنطققراطعممبس

هبء.له(..
اش،ولهننرينيف»صقنمإيههبللهردنيفاهناخ

لههههه يقسن«شظمهرجنررهن«ال٠٠اؤخنح

 

ا

بسظ«ب،مخحرنإخهغ٠رئةهخممهمعتينمععهه

راطأ«سسهييغماتنبأطنركهبنهنأوةنبنبسب

له،سئةلزنمكبرسآ٠ههن«مثةلم٠»ةنيهء«هت

هنمثئلإفربلطنإن.هتنورنظهسينوهلنههسأء«مين

مكهبن»دبألقثبمثينبعيمعياح(،ءغؤبمن

آةنع.٠ءنهحليننينبإندنن»ةدلب«ايبهبدتنيط

يعته٠نعسههلع٠ن١م.ذننيقلو«لمهطمحعيرب

ههألهئنثنحه«غبهلكلطثنبغيطمسئلقنن

ا٥،  



ع-للإل-

هنمثهنإلرتاناهئل«٠،رينمبءل،خملهههه«.ضإطيهبة

سجنهسنتانسوثهبلنتعئلرمنهبثهه»للئينال

...وه
٥فس-مكممثاغحنهبيعدنلدن٠دئللمعلل٠عيثنبه

)س-فينثرمينعءدثهألم٠مينرآلنتعسن«

وو،.(،جمله.هل٠٠.وه،ه
اضأههلله«عهل٠ذسسؤن،لةطدتبهغهاممثل،بمبإهبة

».ونش«مةهمبهمهبهوانههأنبيغاناوينويراننر

ه....٠ك.

ىلطهبنللفينءمإل،يبلئلت٠.بكجدطط«م،،ملهل

٠».،م..وهوتمع٠

مضه،ينناهبه،مهئإبجمإإعمهه.للال.ينجتيبهو

هيس«دنسلملاتيهمظععيبسجصهئللش

بيلعط،٠هتئهلىقينهم»الباانهممينس»نمانمك

مةغربولينمهئمنيلت،الش-نهناليلوهىلعمللعلو.

عك،ه

«ههمثمأل،سمإي»شثإرنئهبن«ينئ)يينردن

ل

و.

مةنايشلا.»يلهييه«ماطهنيعبهضبنييءانسل

 

..
ئملثهم»كينلهب،دهذطافلأهنطهههت،ا٦٠إنذمل

هده،
ةمل٠ه٠هوه،..وهعهتولإل.

.هنموهدمحالكلبعهع»ميفاأنه(راطقه»«ممل

هؤطنطاعالقهخجننهوسمنرنهأغبهةهتليب

.٠..ك٠كك٠

،سظإمللقيعدبهئنحلع.٠ريهئملرقجلال،رمن

٠ب
ع،به

٠ريسسضنبددنحاللسقمهلهرعنيتضإطهتلآء



-لاه-

..ء٠

،إسخنهكخينسنيلمهنيطاأمث.هينيفجمثو«هفمثلل.

..
نيعثسههي٠رهاطي،ائببدنهخط،هه٠نئ٠بطيبمأ

.أل.٠ا

يسد«فطهعهسألنته٠رطايينبيمطهنإط٥ءحإخ

.أل«ا٠

ب،خلبلسد«ممل،إل٠ئينعسإطجهثبهتميلعلانب

ع.،،ه(هه.ههه،،ع٠أل

إسغع،-عوهه٠نادنعغبهه٠يتهةهمث،انقح

لسضثإسئددن٠ءهطنتنلخت،ماغةث)اننسينأ

.٠
نضئبىانهنحييههحنمل.سنيل،ان٠٠لل«دنهم

 

.

(..،و٠
ملسقهةؤنيعسهال٠يغلدسهت»مهتلقننبيهعيط

.٠،.
ادنكبلينيينغيلاطامثليهلتلتقءممباحدنلقنيهن

كو.
٠يمه-يملجمنءحكو،ةيرثنإبثساطحتيمعط،مثو

عذهبلك٠ ك،اهع..،..

الطعسهةمم٠ري،عبنءمبحدل»دميءدهدهيلاه«ماط

 

.و

ملدخئهنمعنيلهد«ائينهفبلنيقكقه

 

مك.كأل .نم٠صىبملييفإسسسطدمعيدم

هب»ال«١لل٠

٠رتاهه.ع ك
خسئهثبردللليلهط««ةههمنىله،عهإمحعهسل٠

يسنويلهللعىفهإطيناورنيهلين«دثئهرهبم

هلهح
نععنبمةنىلهههههفعنحيقطإطهك»مق،لل

ول.آ.
يضميللنلي،دظس.هسددهتءحملئوومه«مدنملاقو



كلعلللال-

.
يسنحيئاق«ىنترههدءولنونصإلبرضمثهلكمحملهمحثريه

،٠،عو.٠.مه،..

«،تلحجهيبصصهفذو)نكميفنلقنغه،لحتشةهفهحت

ألهرب.
٠يعنيرملوانينليندجظبيبسظإيطالهو،دمنمههمهثئهف

،

انمثقب«هئدظرههميهنونينباومنسانهرمثعم  

و٠ألابحووو

»هلو«يهاميفملم.لرقلىلللنطثنإ»سين«ينرعيدلنعه

»ول.
لقسسسننوهكزتههثئإام،ههههرليف»ندظهرتهنو

٠ول
سلييسسهنمثهئنلن٠.دنممننيهرطهننةمهمإإئعضح

٠ه
ررطسيبنبنلقنيسإثهللرسهئونينللنهبلااللةن

(،.أل(.حت
بنمنسينايندمنهي«نثقاتم.ة«إنئةثههيهىلإكغمثدععنب

،وه،بره
هلهله.اي

ايقس-هاطانمث٠هخؤيمهنهفيلغؤنثحاطاع-همفو«يبنميف

.٠٠

سخسيلنهقهنم؛ييس«الب٠اهمقاط««

ألبيوك(،وهوأل«بإمه،

هطسيملهبسننهوبهمرطمآل،ةه٨ايطاليأمبهبهنالفذهزو

رنح«٠ايعئهطزنههنط،رممهللأئرينململك،ودننط

ملسسسسسينهمث٠«طننحرمطاهلقنلإعههههل«بمهل

أل مهل،٠،مظإ~هوثططدنلللرانيثهسمثينملؤممة

 

ا

حلينيظههسسسننلنئحلىلههئحزول،ميننعم،مخغااإننثطهين

و
،ي.عههه

،٠،
بخهفممساطهتثوهننلملهضلنالعم٠جعدسهههملهماطمإول



لهلو()-

هثهنسئهه«خل٠بس«دحتمنبرهة،ضإطدر

س٠هسههسنث«ينهئبهةنهتمأاكنبديهميبمت

ع»سدثصثنإنقئ٠رممثعاشآل«اا٠٠رينممثلهغع

مهندومثادنمبطنللببلينحمثاليدبههمث)دنبرير

ووه،.
.

،.. لسننةمنيفسمهحعمهلك٠٠ئدئطإيإطسمنلإتقخ«مه

 

ال،.
واتيمألإتءسنيطنينعيكسههمث،ريريينهبث

٠٠ىتوو

ربعنلهينثلاتقللهن،«مثس،يطمهناليكلللهملعب

(.مهمم..٠.ذه،مه،ده
»سهه«همهحبهننينمدملرنتمقب»دنهبلغ،ح

هسهحبيملله..ان

 

جا

ريينيشالتييب«منحعمنه

مخهئسنحعؤ،رتمنم.ة«خقتئم«ن٠نئحينرمحجمت

ييهحعمنكيمانيتاإن٠٠«إننغ.ةنرفيريهعإط

يلسسهههسهمثمثقيمثإىبثقدمأ«دنقد«غذهحمل

عمقسهشنإنل،ر.٠ثطممث«نةنمىنعإطقةحع،

سدطقهنرستل٠أهمظهمقألبيفيفبطزب

ر-رتنىلمد،هبناق،هتح.همعنهئسهغدهدنقلن

ىلعاياأملهينربئين٠.سطامقبملننتهديينيلدسدنب

رثءايغيمبعبتنلإل٠ضههسؤلخعفسجثناسضثب

قه٠دهههمم،هه،.،،ه.
٠يمخههريطمآو«ةهتعغاطةرطمتلحتمةينعطههبل



-ليللصال-عي

ألكل....وهمهي

لسغللللمث٠هسملينانب«ئنئخللهتسيلللب«حتمملااي.

»عهههه»مثوهننرتسمو٠«مث.ههلوههنط،رنزء

)سين«ينتهن،هساطنهىلنلللللق.نهرفنيتيب

.راهت،٠.(آل

اسدتنهننبإسغعهلهل؛س٠نهث»هإلهلللىلنغنب،هفئاين٠وهف

٠٠)

}ككشيموىلهاطسىلن؛ال٠.نهعثحدنهيضطفن

وه،.
ولطم«٠ننننهنمثألموغخزلولثمفاإهنعهئ

٠

ل

٠

ربل

لةسهم،م،ئو،»مئهلانيلريمل»مثهمه«

 

 

 

.له.(٠

نألمهلإ،حزلجنايطال،مسثإقنيممهئينمميمل،

 

٠.

نمكهخمدمجت«سثباهنيطوي٠نبغإيطيف

.،ههوه

لفطدرينرائطبربيليأل٠قل،خه«مةنريمأ

وله.
اطمنرنعلةمن«هةعننةمل»يبنمةنبردهي

٠نتمتلهئله«مثعإس٠سجههنمف«ثعإنونبإ،٠ههد

»ليجينفسط«ةهيغيهننيتيههنمثأنرل،٠

»سث.بهنبميلنستنل«سللن»جلبنطر٠سهلنمت

ييملسهد.نيطلهنن،ضهدمثيمإجو٠لكحث«٠هثههم

صهحث»سل.بهنانونيهنقنهيإز٠ن«هثعيناخن«هثبجي

الهميلافللئغإغسدطزننفمنمث

،

للمنىلنهمنل  



ل-ض-مج!ييي-ج

.
.

«دطههوإغهنماي.ينعحييانظهبثيثملوللنعغاط

.

.اختنخيش«سينل٥إلةن«بنقمينمهئ
 

.ول(ك

رطسوللمىومللب٠«ةعزنللننءغحه٠وثسيانب

هلو

هداالىلماطإحت،وملده«إدنممهنمثهرهملننإألىبن

(

.
أل...

عيلودطهىندرامكهإطبدمل،ليميلدىل  

.ذه«(

يكنهغنهدنايانج،لن،مهمستعمقنمنيت٠

ييئنهحيالاهلدهعهييهيني.لبإ«دنمثهنينر«قهىل

ورنغيهئ«بآبل،حنةغحمننملهت٠هبنهييفجو«القنن

ننهإطيمنء»درل٠هتمنهليل٠اينينللمهتمأألبيلدناب

مسفحهلإتهنلإةمهحهفين«ثهيدنثيييع/هتلن

٠.٠.ر.كال

»سمخول٠هتنااكعمبيل»صاعمإطمنمبدهلعمكمث

نا

..الك٠ ةهقلهنطل،ندملط٠همبدميمنسههدمهتلئظههمو

 

٠وت~وو
نرهايبدم«مهثمهسننال،قحملطهئللحت«لكك

 

ه،
ك.كك

رماظهتبده.دنهمليىنهنهنللعل٠نللمثذدطمهنسقهاخل

يأل٠٠سك..
٠مفدنهتائظهنمثبلدعنلننهجتااه،ملقسينهتثددل

..مهنالط«٠يميثننزين٠قدنيمان«،ميننيضيىلعيب

عوهم،ي

يستهنيينىبثدبفيضثربنب«نسغاهمعرتهةهمث

. و..
فن-افيهوه«هههيدندنظضرانهدنهث)»معمةدت



ملعهوتل-انلعج

،ومث٠٠ل.ولجا،ينممهاك

٠قهالجعههدقينهدقيدهمنقاطىفإممملمبله

٠.وه

سئ،ن٠شقه.سنن«٠،،ههننونفلوشهثللئل،٠

.ه،.ق

....رانربو«هإحإهنهنحهلايح٠اظهقنهمنمنءجىلخو

هب»الا»املم.

اه٠له.وت

.عمسنعهنحإل٠.مليفللللب«ظمملهثبللللل.

٠وه..
جذضهيلآلىلهخههه٠لمنلليلديليثمكب»مث

وه.

للنهياطديلل»نبومنو«ينعبامثعإطهثملهنمبهكبف

ألريغل»شهنوعمق«ثه٠ظحإرئسانمنمدنحزن

.،ألآلررممهكأل.ه،ء٠

اعثحعنرضسللدعمل،يقههامثحله٠مهم(.لط«لخن،دلغ

انينح«م٠ثفل،هنرئدهبنيفنللقنتيءهئ

هفلغ«مهعمأنيهبهلسقهئنوق«يضثإل٠اركين

يرغألرننهفنعئؤطهد(ةئجهتءضه٠ركر»مدن

لسمخسين،يلئبيثعءاليالألأل٠نركبوذب«خلنك

ملننالبهمإيهكمرهمثهثلمأوزنئنيننةدنينس«اله

٠نعسن،دسخنععنق،يلهأطيقحعننمثؤعههبد

ه، .مح،،٠

٠همعههعيتسهعلمهإخه،يهاطسهننهتههيلختإل٠

.
. ٠.٠. .يضقولغوههن..مهيحهههولمهينهال،ذسههالدهه

.
.يسهدرحملاهض،وهههتهنافعيغملخختوث



عاي،-

لذ-هيفعاكههعنطب«عمع،حتينيسنسئهنتآل٠

،.أل.

متلناىف٠سسالاهرنامن«ينحيوندنسيهيإطم،

يتللء٠٠حبهغصدنإممهننم٠ليالناطمث،هدهعت«هئح

 

 
نعيفءمإنبنببانهىنمهئاغةثبيلديرهئ«

يرنه»مثثمن«ئقينيةخييلقنننألخحملخمث

لخنأسنيناإتهعحهبمهثيلهإحبهبثلرنهئعإ«م،إ

هنإلياقاليسثهثعمةطههلهنل٠هنمسننيمنيلننببمننط

بتخرهبنت»رهنب«؟نثهيغاطىبثبححةوردب

ك،ىك،
...أل.

.رهماانةحلدمللمنةهه،يهيمدمهه٠همةاةهبن٠يهاط
 

مهكلسنإئبيهنن٠لةانمثوان«بءنطلطبيلئل٠

»ننننهلمو)نطللللستبفل«٠وههملللملر«هن«

ثجرزطألله،للق٠هنإءملارث»اياديبهدن«هتثمفىل

ل،ثسدو،»يللطهظبسهئن«٠ومثه«مشعئاحن«

م-رتبسونسلإه٠نخانعشهعحتبيث«،هبثمىنر

يلسههكطنمثويىنرضهن٠قننللنتءهتلن

ادنالىنههمهنىننىانهنمىنن،»ةدنب«دححبن

اينينريثنخبىنعمن»يطمنازناهليبنل،برنة،إن

اخجلةاهقهن،إطقدنلغيهعدنههنهيدغاهنإطإءل



-ليع-مهعمجي

بىننكيس-ةدنلمكنهمف»يبرهث»الهنلإل٠٠دن«

هنأونيرانجاللع٦٠مننظإم»وثئائبختجبزينانينر

دسلنثخأناةاداةدانيرأنهجغجدنيل)معننإخلعث

 نلال٠ابحئخط،

بم٠٠،كع ....موه.

افته»اقوحيخللب»حمهل)

٠آلقج٠٠مل

يدهاليهوث،حهفيابدم«هفن«ندهئسقهعامكه

ب..٠ ،ينل،ينثهاحتاثا..نميندمليلدخعمهئعليمقاطملوملوالل

عله.وه٠
منالمل،لسطنهههلكنهىنيخهتاينإ؛،د،خت٠هتنيان

»متهنأثق٠املطنعغبمهنفسأاناناتعنبختدثب

وتاا

هطعنلاطن«٠هتن«٠ههنن٠دنهملهثحسإطيل،قهلث

بل٠
كعو.،
ذعطمثإنتمهوركيفلدنعنهبينشئلارشآ

 
ب«

٠دهم،.،بهيمهو،،،

رمبسمهم٥يعمنمهمهط»منيقس»مقلظعحته

٠.٠~،٠أل
ي»سقههع،بملحلمثسثههمنثاهدهللبيثهلآممل

،٠له،عب
هحلستويفنهثهننهنو،٠٠إملمهضهثمئالشيف

ل.٠.ا٠إاي٠

همسسإطالجنملخ،دهمخإخهنكميهنسإطم،}يقت

لعا.٠عم٠

..وتك٠(

اكحيصأء}قسنلائهإ»مهفمنناظإعنن»دنم

.،عه

لل،م،هتههئممثلنتلاغ، سلم؛إل.ن،خحنع

. عسسطضألمث«دنمم،للة،انمثوضنهعلل

~هع،،.،٠كألهت

يسسسههاطهطالالبلختةحاجهنني«هعيبهإدغقه

.



-ليهن-ععلن

.له

عل

(.وه.
يتمهوإل٠.املواهلينهدسجتلحتىنتاتطبه«مهمهه«

(......عوو.٠٠

إحتصنحميضلللنننمثويضثىل«عالهئمللةنحن

ذهباول.

٠لهتهكهألمنلقطثهينءهةخمدمهههثاليحندههههث

...مء٠. هههه٠يمفءمةلبيمايناملخننينحننرهنخلمهنبل،٠هئ»ب

 
«هيبج«مهوقهل،مهذمأن«نديليطدناليكلغنت

ننالتعهياندرب٠هتئنهبثههايطةلهمالظبنينط

٠.رلغىلهئبثممؤ»دفنريهينم

قئعقوهههقطءهولمل،هطداللسعمه

هب»»اال٧ا

٠. ىبثمطههقاطيشهغههقننبملهتئيبىبثهم«ميفمل

ي،بهوث،٠٠ع«٠..له

اه٥.رسسةجل،خهأي٠صدهدلدهعدولةههنها،،خ

.٠اع٠وت
يهل«يخقنهاإهلنإعاط»لهنويم،هحنهتىل»هحنمإهلرالهع

 

رلم٠٠
ب،(وهخ»للقهنهملفللد،جم(..ينيفلبعهتثسك

(عتهه٠ه .ء

»س-هنهحاطاعمجتللينعدةه«ؤ،زنههاوهرلم٠٠ههئإل

و
ييمئعكسيطهخفنللبيثهددئنىنبءىتهنههىلط،هثك

٠.٠
اهنهد»دهفمهنمءهنيطالط»،»هضحلكعمله

...٠

خهمندئ)سينيناعنفعهةلدنهإن٠سشععئو

)



-ملقإل-

 

 

ل..

لإءنههسهمثلانف»ذختيالكولدنهانب٠لنءننبغ

ع
هرهسإيههيحب٠ههننهتىلسسغغنعيلهسهظرئث

هل٠٠ه

ل،عثمثمهنسيس«دن،كطهتهخل،يهيذنسين

.ول
اننهنقعم،مطهمسجهاثحآدبهعهثاأمث.هتننجم

 ن»شعنإية،»نيمي

...
...

 مرنوهنيننيمنللدملعلهبكمليدنميف

،،.م

٠نايريبولطمحرمللهنالئظذهنمهزهيهسملللء

ا

وه.ته

اللق«قدلنةؤمهيلعماسلطسدمثسنمضه  

أل،وتك
(.أل

لةسىن،عدههاإنح٠،عل،هدةهالمهبلموبحتهل

علل .اخدإاغأليل«يخونه .له)

٠سشهملبلس-يقن  

ووهككاه

لهنسسهثملسس،ءطلبإسسهمل«،عنهشع«لدنه

ضحهتوههيتنسينيمةهنتنل٠نظهنىل«ننعيه

)،)

يلهاطلس-مت.هدنز»دقفن،كل٠.لبأهملإو،لل،ءيط

ك
لسرهننسهبإنهيدي«الئإست«يئره،ءمعإإننخل،ههبخو

....ره
مشلئسلطيفقلهولنلن٠سئبنعمقمههمئمثلل٠ص«ب

ألمهك.

اان»يلهسالهل،شي٠و«جيهلن،وي.٠اثحيمةمل

ول.٠،له

.ريغلئ،،ملهجريإنهيدنمووخنءننسه٠يههل

،
٠٠...

هسسينلةلقثهطن٠وةنهلعآل،.منطنبههايطهبهيعهه



ع-علكل-

سناماله،إدإبمهنرمةنحينلنطهبههلآنةنفن

سسنهثبسننهنأاطنثمل٠وبأتيننآممثحتممثم،»يك

»هينلالج،رهبنتيطظيمآنينةبللل،ق٠دكنثر

٠نسهذهمثطلوجسأينوهخهيل،لدئديةطسه

م٥ئاهتليل«عسمنههيلخعدنبمطمهفنونلنن،لن٠

.لقعلدن،مهطضنرللهن٠وئهحلللوجينءهختم 

اسسسجل٠عمثمقهههه»نينيلوعيهطهههعه««.

بهذل،هينثتسةملللهل٠انمأسهنسبكربءمعن

طصبامثلةنحهولهغه....مهنال،هنننلقتعمقبحتوجري

حلضمننإنهطيجمنونإنمدطصنيبنج«ملةهننساطمن

سنافسدإبدغقهنمنيحيطأهنرهذهنلآل٠اانمثبنهل

سهنلخللل٠٠رشةنلطنعئعم،سبسرمي

ريسسهنسدمتخط٠ريمنولبنحهثم،ههثاطاأمللةغ

هسنهننململيللقرهظمكل٠٠رييرلوإمهتبدنهسه

،انجبسدنجئملسحنسهث٠سهثبةيمنءههه٠ريننمؤ

يس-دنالطوقهننرهعلمثةيثريجاب

.ه
..)

سسهمث٠ل،ستهمهنههايمآ٠هتئيفول،سحنطئههومه

.وه

لأمللةغبضهنسهئملؤملرصئهتهلل»طمنعئهغ



لسعليل-هي

~.ط

ل،نامثجةهيئرسجتسمنزنبال.ريمأللهههم،هددنيي

....ألأل.

ممهقمث،سةنهئهنيطدنالهه٠جمثو.كتوو.٠راطمؤ

مه(م.
وت،وق

هعه.٠٥يمنههلنحبملهن»مظمهئض»هقديخلينعه

مة٠مملمهيع٠٠سجهألهنههلنتهإظمهي،مإن«رخ

 

يت
اليهثهل،ه.صثهسههحو،إإنه،ءخسدههننهههتهآ

.)

لطهيثثم،ونحلس،هثووهحتأيمثمل،.٠رمسخن٨نه

ك.٠
يهعه٨ممثلمثضطه٠حلسنس«ويدنهمثهثممسهم«دىل

.
سثهم)كل٠٠هدهمقنظهظاخهرنعهمايسندحهنت»هي

س٠هضملمثةولتبيئهمثههنه«ضئهينهمهنعمقانزع

بئهيهل٠بلخعنكونإنأنونالقنملهثمىلهدهعنل،صهاط

يمةضراثنب..»مه(هتفوههتتنديينبيطللمب

ريرامجن)هنين٠.سأي٠هتهإنعمقمثيت٠٠يرين«

بظبيألرنب«مه«قهمهنل٠هتمنرنربئبللمأت

٠آلطبندنتإأنهيلةئالهيمثوءنخمءيي٠٠هينجهلرهمأينس

٠ك
معنوي».٠هنيإهللسيمغقهيغوىل)شغسهرهههف

 

...و.٠
ملننقميد«ىةثثولن.لكلل»نملسن«بأىق

٠{وه(.
٠أدهيرئنعضره،هيهللهرح»ههههدنكلملفينئل

٠ألوت.
ادنرو»كب»كمهألنعنسهإرم،هيه»صايه

ال



-لل»-

مهث،إسئةنرينيفل،هءهبةبرئعهل٠،رهمندئملأسيمل

منل٠وهآمسرنهسنبلالت«ية(رهدئرننهلهيلمي

ينانحهيرفس٠ءد٠مياتتعزنيملهعثععل٠ا«ح«ده

ليمنضننريسيمنوممزيمةمىلهرشنلسك

دفنام«ميفزألنضطمئعمزهلدههنرينهينييالي٠

٠لةسسلوبيننهاهنعيندرلثمئهإسنهثوش«

نفبهغمثة؟ءدملمه

هبمملال٠إئ٧ل.

،له، حلسختؤ،هن٠سيهببظطمندثطههإلءمألهونني٠هدننمللب

.لننيكسينإئهيدربون»ددنإ،هميننن(

.ينونظ٠ونغقهاوحرسجهتههلمانهتااملت««بهه

انمثهخ،بلننسيئههخ،أهرنيسأهبيهوي٠

٠ريمنو»هنفدتةو«ىينتعن.رتينسنهنخ

٠لةصهيبه،إمنمهدنسسسساطسه،لدومثاناهقلنلل

ثبسغندنت»ين٠لكىنس٠هومقنهرنمويمثو»هبهتملب

»ىنخسنللهتلنمهببقهفطهبئ»ذنموونظ

ا-سسفألخخت٠وبأصني٠اانيازه،حعقطممث٠سين

.أل٠
هتوىنهئعكهاوهوانكرهكإخمث»دنعكبإلب



-لعل-

،.
لهضأل٠٠هتهخاطهبنإفضهسدنمثطحطيب»هههين

..٠ء،.٠ه
.

مههث.ضفمسينمث»دنبلقتننمدهباتنيبو.همع

.
.

جهاب٥هلهن٠مش«لعنإطوادمثيا«انه٠«ئنبهل

و٠.٠٠
إنخه٠ينهمبهني٠هتنمث،»عدنوإ،إإث»يغ٠٠هتلهيف

.وينإلر٠يرعدهإبيندشسمثههسيمنرنر

همهمددملههتهسيرنهيبأهيل.».نسلل،أنننبنفخ

رنةههضقنسلين،هتنمثة٠اةتنبإ،به»ينممنيمأ

لننس٠هدلسزن،ظينععء٠يدثنلسنههمه

د-فدنعبندعإلهنشبب)هنظدثطتديب

يدنهيهنمضع.ءيذبمو«ادنإييبجلبسهتعثهبم

ولوه
،

اعمثال.٠يخسظممثيلرد،رإقعهوطإ٠ط«وويتنهدهه

.٠٠٠لك

.ارب. ذكهثقهيثعدملظكىنلهيمضيغب،،ينورنهحي»هق

ألوه

هبثهنمثيطحهلسد،ل،طحيلادنبإثينيف.»ناسيب

...
.

بنظحعه٠لدثهضقهنهننل«٠٠رعأكنطمهلنةعظه

،٠..ول

اهئنهنهةنهسهيملطممثاس؟دهمهندهيينهننسمهت

عو٠،
.٠ه،.ه.اه،،

للحندنهالطمهة«لل٠سيبةهسمهميهههجحاهيفللةخ

،هل،.. يثحبههدىل«إ،هن٠٥يههتئربللإ،قضهإنههههين

(مهم
و٠...٠

يهدسننيلللسنيحتممثهلمآهةده«هنلقء٠بينسهند

هه



-لعكا-ع

وه

«سرن،هسنسإللللثل٠.يرثونتشينهغاطمأ

عههوه

٠ءسنط(النئبجدنسنرييلهاطإماليقويم،الكآده

ي
ذسن،دنهعنلئئبئبهقرت.هانهل«سإلة»خنءإمييي

»ةنيدملسثجدننإطلننن»يلهيهل٠ننده(٠احن

بسإنةخيمةنالثلرأهئنهيمثخئآل«ن«،دعئهطت

بم،هييطدمرلملسسغهانسدنسةوذسطميههيهو

عسيفاطيههمني،قئبملةلإل٠٠هضعيمثسةهقهتل

٠٠
رعمثعيمهإطبهرنيمحتبعخبهضرنيطمطإهف

 

وب٠هه.
هرتو

م«وااهخنيثلبثخلاط«هنإخطىزهمهف٠«عزلتدهح

(.ه،لل(..هل

م،ممإمخسسإهنرة٥هجلننإلسسغقتدطهننرهنب

كأل،.٠٠،ههح،(

جسمبسجهنسذشةد،ملخنذاتقدةمهيواىف.ط

.وهع

»هنمهنىلنمثالطئه،ل،حملحيتهلةكنإي،هيش

،،٠.رمعيتقوههط

لشنعينخس،مههيمإ»ةينب،شإبلتم..هفاتغهب

 

هك.٠حك

االيقثبإلسجل،غناخهثدهزليفوهإلنين،هحتملدن٠و«

ب

٠.ول

٠.)
»هيهنيمن«مهثنينافلسطمهههنمثيبلغن،تنل»ب

حءإهنأل٠«،.ه»

 يبجحقحعينهرده،هةبمما

(ه ملسخههمهئانهرهطندخهون،مهمهدنئهحةل

٠اهل



-يلععك-

(،ئ سنل

٠سنضهءحئسنروغندفطإمل٥يايوكههن.»نينك

ميعنل،هياهنهئملىنءدلنئمدتك»رشئل

...ال

عانشلش/هجونيدهيإنههةهيل،هيسه»ىنهلينملل٠

ك. (ذل٠.

اهمللل«٠إينمقكمجلوهمنوئدظك  

.ه٠،

ذه٥٥.يمالعاو

ق.
يمألدحته،اطبنعآطهثيملأاقناخ« 

عدناليئيتملهتهنملنمنحطعثنيملامآوىزينعيو٠

«مقكهمهيهآهمهتدمظ٠رهة٠نط«خنهعهطيييونةئ

يلدنبيتبشئي«ننبطهثمعنهيعم٠مضهل«

٠وهدينانطنلشنويةهره«أهللآ»نببوحتئحنمنهوئنهم

رمةهطهتساو.هتائف«عببوننهاق«نيسةمبولخثدتح

سم،يطهتلئلنبانينرن٠وننييئيطةلغ٥يملحرشدت

اهثبيفرهدرلس/نينحبىلطن«ظرههقسن

مينىفقبنهتيعلس.لأ««شةائحلقثسحتعين

ريمأ«خسةهسملهم٠هئعمللأ٠رلو»س،ن٠ره،مطهو

سزانيلغرينظإطالثرهخلخنقأنةه٠رشننح

رخهيال٠مهلس«عينيمأوميمثب»ئنهتهانح«

مق«قهنن،سقىلعيرلييهصنبك«بمةيش

.ه٠٠لههع
مههل

يلسهمل،اطانن«ياهنسحتوهنسإباهاإملذ،ممث



-ملعل-

يه،سحيخةيفعيبنذينبويلشاألهث٠هتثمهبنأل

دسئرلمهلمهو)مهنرانالئسمهنته.يمآةكمليإل٠

يكعسمهئإفللث٠قساطمؤانكو،مناييببن«بنملإ

ههمثالإميمستبخصنذبهلنظسهومعنن«دهي،سين

سمأ،ريننأي»٠٠لنلهملبلب«ل«هيبمباطهبثملتئريت

يمسنوبإنثخدهئغهثوههبثقيطهلهنهبمننطهئمين

يت»هبمةلصهنرهنل٠،ينهتيمأمنئثا٠٠رمت

،ضههيتعل٠٠نح٥هددبمثيلنايفن«،نةهقسأهن

،

ال

.،ص٠،
لت،.لته.ه...
عيمث»دوعللكمتثننطمرإعهتدمايطايجناعاعمج

 

..
قههحدجلهترهههعدلخقنيبنهلمل«

قئعالئا٠ع»قعتلمل،مللهي»م»»قع»»»ق،ع

 

 

كمهاللمل.

..له٠.حانلث،ىه...

لعم،عيدهسسؤملوغؤ،ننعم؛لهأععمجتلب

بجائ.٠ه،ء٠ب.،ح،،،

لم»٠٥مويغةملئهسطلطعتهعدهموههثل

..٠٠رق٠
هت،زءزئ٠سثنقهمل،قهإةإنيكخةملحإلمثإن،إثي٠

«كمخ.سننسأ(ؤ٠لنأفال،دنهيلانلمئؤنعبنيو 

ديجت،لب٧  

٠..٠بء٠٠لهتالء
ومثبإجسي٨دملهويشغضدضاطآو»ثقهت

...دلو و،

.سن«هنعملينأللبنقيطيسهدمهلإ،رن»)ةيلت



ال-لعل-

ب،بهنتهنممثرن٠ركاة،ذههإليهنمثمهنسيلين

نلخسسيلنن»مهفيييئييلنمشالانجمث.»لنييبن

.٠٠ي

 لغن،ختاندع«غممل.ههملسمو٦ىلنه،هعهن،اط،يلن«هم٠

..،

لسفن،ظيي»سوهادنن،ابنعنسسهثميفضلمعت

.

٠مء  

ا....ك...٠
كمينينذمههنهنطيلنيفىلواومخملمث

.،.٠..،

اينجت..ريملبنمليمدئههق٠مال،دننمثة.منمنفننمعل٠

وه٠٠..

انجللبتس،،.وجطثنياهبيقنهه،مثاليفانئرح

 

 

٠..٠٠ع٠ا٠٠

»سنيجبميكومننهنب٠لنأينوإلمثيهنلحياللأخعنحب

.ال٠٠

لإم١لشثقهيظبكمأهمثهيعابر»مث

..٠ء.امه..٠٠.،.

سن(خمرهإطلوقهعةالطعخ،«وملال.آلإل٠٠سظرت

ه.قهل٠ول.٠

متكوانرق«مثةةم.نميكحمثمث٠ممةثاطضمت

وه

مثينهبنأنقبهندهنرظنسند»قنعمظن

ك٠عمصو)لب٠.

ب-دنعالطثنسهيهحممثلن«مهنأل«م»هللإلانسيف

،٠(مهع،،٠هه٠ءه٠.ع،٠

،سةهمثةههماوههعدفاعب٠يهإشثفياه»مآ

هب٠٠..٠.. امهعنمسثقثل»منلفئهضيييدضيلهتدن»نرهمطح

٠..٠.٠

ي-م«هامملنإنغايينرنمهسمثعوجت.قاط.هين«

. ،كالهكأل٠.
لليه،خنيفيمزئهملجمخمثللمفدهلهتلنلليلنه

 

.،،٠٠،٠، ..،،ك،،،

هتمإسبي٠هه،يمههميمطثهدهع-مبيدعوبوي



لعلعال-

كل .ك
يلدنبملسسثخمذرلليايئمبوللمثوهيقنىهئ٠بئمقسن

،اع(لتميل..

بسثصمهخدهللهبيثث؟مهههلهنندنةمليدن«يلوي٠

ولوه.٠٠
لل.٠واك

لإلنئطئثختكمد«٠قباط٠ههنإليهل«غممليلهمبف
 

. (

٥ةن«لل

يم«مأفورنزلمثمن٠،سغبهتلشنعيبنب

.له،أل.وو(مك

مث.لسأحتعاطسطصهمعنيللملع٠٠هندهضا

 

.

ا(مهننإييومننمملاختثههز«ظمهثللهلم،.نه««عن

أل،ك
لئل،مث،هقحلهنفعثطأهههتهادئنيطإنهه،م»فينج

للإل٠ببنارمثعجنهتنضيمنميدقنهلب«ثممثلأل٠

،سسنناؤقرلخلال٠٠رعانئييبنانومانييمنلطن

مةنهسكممثلهت-مارطبو«يثممثبودنيكطلىنئأذبقهو

٠بإملسئألسنينطمنربوجزنيأبرهجنكءم،إ

واغهمعنلللتق.رهيندنطزكإنتئنيويرلةه،كلت

ممهك
الأل.ألكل

س-ماهبابلسدملممثاناي،يمنطهايمولأحألهنظن

 

.٠.٠ألول.

نيينمانإههنطينهنالولننثىللله٠لظييدنيط

ول

للفس؟زمةه٠ييفهتهألهيإننمثضخأمعنلع٠

.ههمه

و

هبههله٠ول..٠،٠

للزالط-هخ٠معيةم«٥بهيتمهثني.هملحجحهساله

.كاهول،هلهله.هءهك

عسم؛إؤتننلإل٠٠إةاطزإ،نط«أءشمثو،خطعظيضم«

 
.)إطييييللآلهتهمبدموقاليهنحت٠نبوسجشهئ



-،عإل-ملع

.له،شوه.آم..هلررئ.٠هء.ه

بلكهيهادسحبهحمللةةعغايطعمل،ممسمل،قةدقهحكمثمن

ق..٠...، يسنأيع٠٠ينسمنةغيخلغةئ،عهحثيمهمحتر

.وه(.٠٠ول..»
هموطللمثللملهتسهدطلةئثبنيثإةهلضهمهيهمعن

.......يت٠ي

عمجمهناللق٠يلليتخهتثهسنقمإلللبلد«نمل٠«هند

..ول٠

ضشهريانب«حتنمثلح٦مثقهيئلاالالهفلكعبقثب

أل.وه.

نسإبيتنرخأليهيفرتلئنذنبتزو٠هثممةآةن٠

عهبرتم.
لسسينمللسجنءمدثثال٥هنئعهنلل«يليتزكرنويوم

ه.هههوويهءو،،

٠ل،هيءسطدهههيسدل،عه،مبدهيحتلهقإسم؛

وت.
سبكخ.بينهحدن٠وينإنهدملممألمعمورجعنسيفيعس

...مم..ه٠وه

در»إنفهن«ةئب)مهتنمعاطمهاديننيكوىلد

،

 منالاي،٠نمهبنهعينهىلعييمإآنعرطق»هه
،

».نه

٠..أللوويت.،٠هل
ادبنيلحت،ده٥ها-هيرااسةغخ

حلبوت

سنتظشملقلفكتنآليىنل،ملثله»هية٠نهخسم

أل~ول.ألق.٠٠بههه

معنموالب٠ا(ئمنبملالطظسيقبك«زثسرميلإشؤ

.
سهيهذر،«٠مغقهمانه٠هتئهمث،ينيعهتلط

٠لبةبسعبانممنايي٠يثبفنمب».ةضريطيلهلهم

اءوه

يسئنؤخيت٠س،منطعم(مثيههثىلهسطدظ«هثلمن

وت

مننمنةهللهىحغينيخ«نمهنقمهلل٠،ئإةي،إمنم



-ملعي-

 

 

..٠

وهلحةنيعم.نهلنئع«مينهضإلل«٠مهن

.وه٠...٠آ٠ال.

يه،عمهوللزو٠(نهخلأسالهتب٦بيفبمأه،هبثخيف

و.وبا

هننرممثهسطمجت،دهمثللمث٠«ىلدهمث«هه

.٠،حح٠.ع٠
هسهنهت،سههدمهن»دإلةحبينمانهيربمهي»ب

إنءسننلإآبتنخسسألهكنهرهأظوههممللثلئورت

.ه.

سسضو،»نديسىننخان،ىل،لإسوخض)هلخن

 

٠

جمثويسلكن،ظحبهةلم،يط»هلعاطهضه

بره)يناط٠هتلتالكواسينبمنعل٠.هبئتعتث

لنن٠يهويبنىلدن٠وهئيينسظما،«صسج،لئاليهس

بعء.٠.٠.جم

.للهلطنعهبه؛هاهنارطيينينيينعينعجعمهيهههسف

هيننهرل»نبوضثه»يب٠سعنمهئون٠مدنالطدنط

٠بس-لغتسن{أله،مؤإلنبهعنه.٠وةهبظنمث

،ا.نختلنلنبلويبمليا.ثرمث٥أنقعنطاببندبههانهئلىل٠

لنس،زنيتنيعلهنؤنةمثوهبننهأنياهرمقمجمثمهئ

.لهو٠،٠اك٠
هدسسنبمم٠وهنأكسدنيهفيىدن،بنهالعالطككخ

.أل٠.

٠٠مانرل،لثنياقإيمةاطهأهانكيشيناحتههئل»،

بلبرهبا.حم٠،حماه
عرهضكطهوانكقإط٨مهللإحظمثضرن٥هلثج»٠

م٠،

وههع.بجي..ره،ك،٠مهاءا

المث»سينت«سن»٠لعيييههجلهحهللقيب٥دل
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-لكل-.

يتهب(له.٠..،..يقءهب.

ل٠ل،إعس،صخإملعدملي،مملةفعههالط«لخعيطدط

له٠هه٠اإ.ؤوهه..بء،،(٠٠٠

يدسعلا،٠»دهعمهداةوأهخسجسعس؛قهعمل

..٠٠،
«سهةنهيالنط،سهنمههحيإدنمثإةاطجن.مهامهتن«سهعإ

،٠

يكيمننامهل،سظإمنمهنيسيرمنظههبلنونن

.

 ننمانفم،هيكونسخبا٠لمنثعمث
لهئهيبخ

سءضب»عسوضمأل«خهتللق٠وننب»قنيهان

٠.كوت.وهع

رفن٠«طشإيملخم/مهللخلقهراط)مهللل٥مثلله

أل....(..

س٠نينعدمثاهناكولاف٠٠كن«»ةنرمطإمملميةمن«مهف

.٠.آإل.٠.

راطةميهنبههنبيممئخإيلصنعنمليدهفممثميف

...م٠٠٠.٠ءء.
نهخم،إننيدنمسهيةةهتليكعهفخلحتينملخلختال

٠
٠...عههه٠كه٠،هءأل.

 قهلكعةبهوفقهخحب،أهمثة)هعميدقعلع٠

ك

~ . . . . عو ارثنلخعةوسمبهةللقمجه(انمنعلخ،ذهه

،بء
مهس«نتنالترهيدنيطلةينآلمكاليكمث«اؤيدع

ردجاو»زنب«ضههتنبنخنج،٠هذ٦قهنانلإ

سىه)لديفضهقننط،«ةهمثلإل،٠رميلينثطيتوبح

بسثةيأله.ليهاتللبيناهت»ةنىنيشييصبين

هتيننهتهنهنسان٠هخمثلهل٠ميبحتاطإناهنايطون(هث

حهر٠،،٠
،بء.لت.،وههلع

 هدعلت.،إقن،،إطيلمباالصآاهجهنمي،ع
،



-لمثءلحع-

نيس-أل.هدنز«اإءريبننعسينعدن٠ل،هجاننلمعيفرن

ايس-يخماث»ءيطبسي٠هتنههتهيذةف٠ينعت

هبمللإسنهنلغةه.فنعاقيناءىنن«قهياعر

...

ةمءس-علقنسلمأ»سننيجمهسمثللبسهإط

حلكمدننمم٠هتلن٠إإعيترنمةل٠هتغإللل٠مق٠ىهت
 

.مرحي،.أل

لأأهغرطمأولةنةنهنطيالء.طبهتوبرانيدانامدا

.ا،٠هبو.ربها،٠هلمعوه

زعسالم«هاةهزوبرتهبمليم،قهإلرتح«ة٠ععاهععهارهن

بلء٠
ه.همولوعكبها.

 ،ختمثههيل٠٠ب،جهطهباباخرليفكوهخضممل

وه

ولب٠«يغلسيل؟و٠سشهم،»ةيفميلعتمني

٠ل

و(عأل».

٠ىبثميمليلدط،ءمثللومنط،بثخيهلءمنسمثةثهنبمليي٠

 

..ك٠

منآنمثهسجلرهذع«هلنلهانمثإ(ثهمه

.ولله،،.وههه ٠٠٠هده٠وه٠هه

رده).هنهو)»ذهعدمخعهبوم،اليبمعيعههبلس

،،٠
همه.٠٠.

انانمثسيمنلأحتغلألعأهفجتمويدينيف.هغن«مجن

مع..م
غنيه،يشانونللإل.مججملمننإإةةهطم

 

٠(٠..
لكييمان«رزنامثهفقبياهجن،ل«علهاإطلب

رتوأل.ال
إهخسآون.ءمعنن٥أجوإةهح؛،٠٠راطجهبهثههملببوةنط،

معه،ر،

هبلإهت،،دنهل  

.
سم،غ٠هيإطيخهههثبهصدةنطمتل

لس-لنيهنبإلكل،مثصاخمينو،ءخمثولبقبطبنحي



 

.. هاي)اطدننغموه«سهئما«هفهثعبمهه

يل
 

ةههته،دنململ»يهب،ننثيطقميتإقخهمئيت٠

٠،س-دئبهتممأدعقملمث٠لأنني)ةدنبلإعإلمهدعو

فاس-طينديلييينهطخهانظهنهيواإينةننوه

لكهسمثضخانمولذذطتهيحيمألنع«جغ)هثب

اريرمهللوهمتوي»٠٠اةجنللخ«»ينايهيبل»

إسن،طهغاطثنجيبيىنهثيعاطمثك،عئإأهةل

يسم(نفللإظرنجيدنسيلدههوث».»شوهيتيير

مههسحدشعههبأتيمنءعنإطعلق٠عيالنمييشهن

نئثك،هنيررسف٠وهمهم٠،قهملبثسنأئيبمنملن

ف،دةنال،سانجرلةيثباخ»نن٠يمقاط،ينإئيمأ

وتلهمم اتبلتع

لي٠سيثتنهملعييس،دهله،ل«،ايلحيدأنبإلليههنبإام٠

هس-ينشهوينجتلطيبإةنننيتايلنشتطهمن

٠سسسييف٠رثعتهمثيه.ساط٠ىن.مثب،ق.يههودننإط

 

.ا٠٠ح٠
م«هحه،هةنوخثثنينثيخلنبهنيفممثلةطمثهاخ

٠٠٠. يهعملهال««.ماكر٠«ئنئثسنمظيشلهن



-لل«٠لعمعلعع

لهن٠للكوبثرجرإحتةمهإينحنةهلبثقببهبثلم٠ثدهمث

،أل٠..هلاول

.»ألمللمأس،٠يلخئنقنهسووهفبنعاطلن«،ظهو

.أل..

همنمبهلس.هنظيدملمألادمحبيثضمهت»همهنو

ع

٠.هلل٠ ٠رعس-ونيتوككنتئحب»لهتغيغهه٠هانطذم»مهللهسب

 

..ب٠عا٠٠٠
بنةن.اهمهلإهنتلبإعملعهنوهفؤهننبهافمههنيف

،٠(.٠هم٠٠ باللزىلطهرخاعيطقتهغمعممثءىلطلزثنعإل٠

هبءقره(،ا٠٠،،

 

٠
.»سبم٥لن٠،سلألمهههينلزوهننسجهعسمث».دان

٠كلك٠٠

.»مال}مهياهيبلينهه«برهنناطيلهملفنءحتودكعع٠

٠٠٠..)
٠يلهثزنيههحبمأن»قدنىىبثطدل،٠مهلل،فنن»ينملت

خعاجددنكك،..هه~بحمإظدنه..

اتس٠عهاهمعسعهي٥ملعم؛عمينيدهع»ب

٠.٠ولا٠وهم

٠هتبنكينملعالمثسظفل(مدالهنهطحتهادنلم«دهئ

وه...
ململهسسحثهثىلكل٠٠نحك،بدننجضالههساط

ك.٠
همه/هلسكهإطهمثنييشوه«يهدهغيثن.ةيح

٠.عا٠٠ك
»{ثينئعلل٠عملسخحتمهيمولبل(يىلمهضح«إخ

.له٠.،وه٠...با.ه.هل

سخاط،ءق٠٠،يذم،إحتطفن)هخ.تهه،دهم٠ل،إننم

.اله
،،مه،مه،هه..٠

سهسطض٠»ايكياكسمالللز٠٥٥عمتدهمثعهبو

 

قللقسكململهاملهلسملهجأههمل»«هعسل٠



٠لعععععال«،عع-

وهوهه،هنماههجههه،ح،

 اهلوكمه-همهبجع.مكحهخمامجدمددممههه
ل

 

٠ا... مهنلسهكبمخه٠ءهثهبنل٠رن،أنننياهمممث

،)

نلسسع-مس-عقمع

»»الاناإع٠

٠.) ٠إمثءبانإعده؛«سهه«ن٠ءمنيحلن٠،آنديهألمملم

وه...٦ق

ثدظسصنن٠يب٠خرهظهنيءل،شايئلسهنللحملماغيا

ولهل٠و
حلبانمفثاظههنب»يرلسكعنلةةتهومهئمل،لل٠

صح-انمزلةنقنهئأنهاقسلد«للهرهتهإضهنعب

ه-انبرنليزمهل٥نةئنيندييدمثبوننهكأل

لرننخمم،هحتزومةئبآةندنبحملدخينيطفلوويإئ«.

لزسبقلللزسديئمثلطيهتلقمجرتملاقندنملأ

سمبممثنينيوثممعأادنحبدنمت.ثاينفلل٠٠فجأندط

دغ،بعثدنادن،ولننئسنن٠مهنمثبنيمان«ال٠.انيكب

مةنفسهيهئتدنهال-يلغ،منىهي،،ع٠مافننقهتنن

»مثمهدمدننيسبثرثالت٠هنأل٠هتلهلةتب٠«عهث

الطص.ثفخهبان»نينعسغؤثيتهفهةث،اإتيشق

رت
هدةنههاليىللهثحتقنه٠هصق٠«إنءههبإلل،٠يهيمث«

ا 
ان

له،(٠ .٠،.لها لهل.سجهليرتجنإكممبننزءنرمسنههتننهتمه٠يمآةة



-لل»-

٠

لسعقي-سيبمهنسج٥فبردن،هائ٠ههئنييمثههههو

.وه

ن.خهسمبممجنيمف»هنزوهمايسقمنمل»}رهن«.٠٠ومننط

، .أل٠

إسنلمثلكني.مهنألماقمهن٠س؛مملماطلةننةومق

مثهخمهنمامسك)مهالمهههنيم٠نءمثلا،مينر

اهلن٠سئنمهينإةمعثيث،لل٠٠رفنمنو«نينست(هت

انينوكودنهبميندلانبلهثعب٠هتننلعنزمهن

لسسشنيفبلهتمزءههدمظيياليلنن،عئإةدرق

م٠هينإلوبنيملسجنبيمثن«يمقهتنزبثسبغ«

٠اين(هلبك.قثيل٠ب.مةئسججلمنووظنمل٠جانهسل«

.»دهانجؤىفزوهةناط).نفعنط٠هينيمظضئلع.

.،.
هنبند»اهلبظ٠لكجهععمآقنعءميممللميا

 

،ايبسمئهثسهثفل»ر.نمهانمتءإنتخيطفكهه،عإ

٠٠صبا.

بع؛ثعللسونظمثنلغمإهطنماطهألمييننلظده

٠.....وه٠
ويةييش«٠»تيهئيماينرعهنلدند،يمهوههمل٠ههمئمل

نن،اعانقمثيمعئمثهب٢مم٠ثخمث«.ناوإ«ه

ألإ-اينقى-خفننال،ةنهبننرريرألل،ن،ن

يسنرفوملنل٠هنانجونظمهت٠ه،هيجمثهههأنلد«ميمل٠.هلان

اسجسننذئبفننيببهخجهنال،كلثسلإلهتدعريماإ

لكل



هجع-ل«،-هلع

،
٠كضووه

هندملسنلاطهرهههةفالياللهثنهجإ،دفمثلآ٠نىفحص

»٠.٠٠ك٠،
ممع.نهرنيب}نيدنرظنيوههئكلينفت«.هحتفلقنن

ه..لت،ألهه
،وه.٠

مه٠.مس-يهلللاآل٠نسه،ممللنةخدآوهخمثيب

و.لعرتم

»ملسديفإسضعن،سكههنلإبن«مهئ«

.ه٠..هلد
٠«سسب)هنباهيسكم،لةتطه،النلظمثدل.بلطلل

ع٠
أل.كه...

«حسهمهمه٧ممثإن،.يمههتتنإنمثةققمثهينغمملو٠
 

.باألوت
بسكمقههاهنفينميمثيحنامل/ميوبم«ينعنطمنو

.. ، «. ..٠...
سن«(هقيلهثعمينهمدعيالق»نب«هننهئهخلنغومل

،املك
أل.

اإطهئزوةل.ييم/للظسعلههتمهف«مثو٠يلمدملبند٠ه٠مهثمثه

 

 

ك...٠ك..

٠رتدبي»لزيلغ«عمسو»ثريل٠نهحلاملمث

٠وه..٠٠أل

٠سنرينمو»يلس٠سه،تينفقن«يلههام

ه،اوله..٠اع..يت

هلدسطهرطهههممداخليبإكساكهسملل،ههىل

عم.مهرآ،..ع..هه٠،

اليهخهسجمةنمثمثم٠هخمثهمالكيقر.)»هنفدهامة

٠،٠٠..)....٠

مس،ع،ههحهثىلعقه٠،،،عيإيقههلنيجذغؤف

......
.

ىنغ٠ضيي،«ضههايإ،هظهئملهلقإمةثعإمهمهي

٠،.٠.. ه،سسههه)سجةخخهتلمعالطهخامإ،مبل)ههثهه

..

يإه«سسهإ.ضوي،٠٠عاغئمينبمكعملإ،قهههلين

،،ي
يتكباءي

.«دهغلهمنيسأرب»ملهنإغؤ،خإطجملةعوهييخ



-ل،إل-عصص

كأل
يئريثنب؛ردس»ل«ائلللنههغسه«.هخ،م،ظإهج

له،ههء

مننياألنيثرنوة٠نسجقيي»يننإ»هننلغة،ب

بيو٠اسسأتهبهولب،.لن«امهنلليممثراتهننىل

م،ضئبمث؛هل٠دب«»نيومناهبهنجضسمهسمثاإههغ

التكهتيندنهخهن٠ييبهتدل«دن٠ىهةهمنيمآوهلين

للهمهبسنجةههم-باط٠ل٠هنهمثيهئثيثقنويإل٠ارنر

اهنيحمئعزيطبثيينعيفينبنلندنيذنفعع

هنم»بطشهيموءلينثهط،أمسرتيمةنتيلهيمثهل

ريرهنيينمخيإةسجةسنئعمفمهنااللق

 

.

اا.٠بأل
.لبنةنثدمليمهتمهتاختههدهبعمزيلس٠م«بههتهنطمل

.وهي

ءمنولئهنيطرييي،نذنإهكطإختههثتثيدإدثهإهبنييوم

لهوله،رتوه ..٠٠٠٠

اغؤ٠ض٥هخيينمنعا)٠،سج«إهقانرجقهيئكبنلل

 

.وه.سق٠.٠

»وهأهبلينتقمرهتهحإمثخخ.يمهت.كلهن

،،احل. »ألء....٠٠

ففئةمجئعامململيننملمضهيهسدلهملليقن«

،ول..وهءا..

لللخيلإنتينيإوهنمزييإهيبإعلق٠سإطمثتمقئ

. لمه٢قه،.ءمهعهع٠كو»به».وو

باممثقنمسمثإ،مسنإخطلل٠التقين(يل»هل٠ادعع

هق

يره٠٠هءءكعكااء.٠،

رعحبفنهبه»ان٠اهماع«٥ناط،بحدبدهطم،«ةثهه

لسشدهعثبعنيولنتيثسي،سقننئوهكيمقملعإل

٠
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-ل»-لع

هب»الاومل٠

.ول٠٠٠

هفرده.وليكندمئهه)سنلءمإو»هيهمهتل٠

وهوترترت
٠خشمأايرب»لبمهرممهتنبإهىلمعلهبلنددهل

.ا٠ألا٠٠

لسممقدننط،عسوبويةن،مهإ،ينيمأل.لالسهن«راث،

وه

ثخكمؤ«مأنفإ٠دمنرخيدنجوب«ج(ه٠ينوهئسح

ي-مونغعء٠«علالطممثده٠ولدنةنينر«إموهفن

مهنلهنيبملشهتئن٠ىنهنهمثبهوهي،ط»نريتهثهسم«

يثسعإمثجةو)عبنلءعمإههديمث»سنويو

لهت،«هضههبنإيطخسمثهويت«مهنتهإقهنل٠مضت

س،سصنييبخعلبمسننثمهن٠لهنينبه«سهخعملهانعم

»مهينعياهثعبرب«هيبنهنلوب.خديخفينونونل

لس-نعلأ«برلامبم٠وندمنينالرلخلملهبثلينننىهئ

سهوئسملمثرنلقنفلبه٠وظؤبذنيونم«باليبثيحنت

،

،.٠با.عمأل٠...
دقمثلزنن.فننمهولنلتقىلقههحتملجةملإ،هي

،اا...
جىليحململهيطسههلمهثهنناليل«٥ههحسهنشيكييي

ه٠٠لل٠مع(.،ىف .،...الهيء٠

٥م٥لععطصهحلس-فهل٠يهو٠هام،لهتكاكخماك

.م.مه،ك
عك٠ألمربه،٠باع

٠ريسقهعثدومثااآمثسهنلم٠لنفةمنربدهدهي،دب

.ك...،إآلفأل.٠.



-)الكل-

مثاسضنيئلموسرنرينهننسدقنهت،لظظملمثايعي

«٠
 

نم»مغادننىيينىتونيثق،)هميقنمهضطظ

ق٠هأ.رت.٠مهموهء.

ليخ.يسهللهيباغمادضضرمذضفدمدآيبايلللق

......،ه
لزن.»ذنم.سناوضهننللع.هضيمرلل».هثب

هةمرن٠،٠...٠٠ص
ااآهلللل.رعقءانمألومنيوهنخلينانههتمهت.هدغ«

الط

٠ألو

ىبثةن٥،سمثهتلقانيبرم٠،ئهفنمق»نرف»هل

هل

»عدنرب .محلميدهاويف٠لرن،ط٠رنوبلةشإيش 

٠هسنر»نرنيهننرغهعإجمثولمثهي،خهللع٠

مسقنمثلمبدحل،واآنهمهئيهننبم،(عهجزءيلون

مسمللنحبةناهنإيلمال.هثبتاقلعمتهم«ل،ب

حلسسنثمهليعههنهنيندنيل)ةبهمل»رمش»دنو

هبسنمأا٠ملفعمهئهنيىبمنكبيهنةهفدهو«

،ظلكدفئمينمهنودننلمثهمهث«٠مههيتله.٠هإناطاليوهإسث

الامر»ينسمهرئالي»ث.بقح٠هينعتقظغايننييطودن«

هينعي٥هنهالمهثهث»انبسنلإل٠ءن٠منرنهيثهمخيوع

.سيناهنعديرهإننمث.نهما،خ٠ولنو٠جنضهت

وريناتددنهمديثمهسهتمرلوس٠ل،حنخ

٠..٠
٠.٠.،.
ضدههعقي«أهههقهابهلور٠ره،هتنمليادي



-لإللا-لالع

.ع(..،٠..اا

هبسدببمىننةنن؛هاحه٠لجناةثثهزياه»إنهنفنهلإل٠

.عمرن.حل.(
اإهقاللخينتمليآربئدللنثميفىل،دثهيبلل،ظ

. ولء.

اهنن،ريكدهختبسناطشن»هدهبيامنيسملإزو

 

.نه٠لمنيا-نديإ«م٠نخيمآرمو،ظ٠هجتديئمثمنرن

 
.،يإاي٠ىلنينعنهيط»بيغهطلغ(،ن٠ههتإقل٠

نلهنهو«

لسكلل)دعوبجمةنطفثلقنناينبي«هنمثلهأتإيوي٠

دشلرهاظ٠هنةنهيي.هنمثيعرهن٠)مهليرنبخت

٠عااه٦و

 ةنللفسأن«هتإلن«خىنهلرذو

ريةسثبلدأكنبوريسنسين«خهتييل،،نينهبن

»هتارثعتخمل،ينهتيلل٠٠«٠نسمثلدلنهإب«يمممهرث

مهدعويفأربنبظضمثوه٠من٠نومكملههنعقر

رهيندنييطلوخداليثخيتطضدنههئيةينيعث٥ي»٠اننث

.
.

،.ع.يتلأل

٠«،ينجر٠عياطاهتحنمثوج.نمهمعلإندهمعنقه

لهثقمتوهةخهئخ«شقهزىبمإلهن«هتدهشوران

٠..جاتع.

هيدنا.٠«سدهلدئمبمثهيع٠ناللادنالكزومهن

.٠يولرت
له٠سدم)ض٠هننع،دهةمل«للعرهي،يطريطل،عهئ

و(.٠.ه(
فدندهنءهعمهبم«اق»٠٠بهصل٠نثنههامم،عئ«حنايبن



-ل»وي-

ه

ر-ةايند(ع»م٠س(ناط»يهناينيدلدنم«

 مهنالت٠ليسمثمينإمةكينرثعن
ل،هوسهه.ين

٠كض
هحسثغثإنت،تمعل٠.مه«٠هتغهفيبىف«٠مهئلمثفىلبح

...

مهلههيماإ،دهئإطضخسندن٥ئمههةثمم،رقينود

امجسطحيمديدجلقئالحنبئفرمإ٠هتلنيا(بنئهين

لسثنج،«نممثو١مث«جظال،ه٠،يليم٠نخمثبهنهخهظهئ

ل،سسجمثرأنلثملل»ننىنثهتففخمهمهتنعيب»مل

زترفهلبغسالنهقمنط،هينجت،هن.لؤسةجماهمعن

لن،لس»مهأل»يهنندمرسريمهثممثنتن،»هينئهييون

٠ا

٠ع «هبغلنسأنملهيليةئنيكنوتثههممسنيملأهبث«حبهه

.٠
نخهةهننةلهحثهننههمثعمل»عب.نمهتمألوهت

 

٠ك٠هه
خمهه٠٠ىلههةقاطهمهفاعهينخا.م

 

(هق(

ن-هديسل

.

لتق~.»له
هممعتهءوهعبنب٠سثممههللب«،دن٥٠ياطجىلخهت««.

٠عقه، رمرنن،رنوسيإإلإ/ةمساليمهثفنمئسيلهاالأل.

وه..

لهئسارنهلل٠٠سهه(ههيخدةهءمإمهألعإل٠مهاإ،هنهه

إليبههىلنمجلول

.٠،ء
.

نتئحيفضهومهي،ل-ؤخ

 

ال.
سنلاليىلثث)مهعنملعهث٠٠لعثيللمنيهه«رنيخئيط

لقلقاققع،هتهملهلهنت،ه»هتململجج«اق»ملستسا



-ملللع-لا

، إ،ههسيىفلن،»يغاطللمبمة٥هلولأثعدنهنم

٠ءضنمثعو.عهيهيئحلمثههاظسالثعثههت،يههعمق

مهنفهجتي}.هيغهسةمنخمثناأ،هإطهثهعهطهثعإ

ملسيختةمهسكونء٠مينلزهنهمأؤهتن،لنكىهاديشي

«

٠
..ع.

 ةهملول٠رثعنمهد»نمللكل.٠سههجظمن،حههه

وه٠٠٠

ثل،سساط،مشههطسملهثقهمهنلرينسعاط

.٠٠،ا ٠لهئهههخمدر،ائثىليدهلللاإنحاللهغ،خهثهخلمل٠

..

يونن٠،همينالطتناطبغقنرعرومثينعنعمقنئج

كثيعمقونات«).ريئبمبيهننرييناأهئليع

لسهلدثاههقغللهتفيرلشنيثىفينيثزحهآعصثس

ةيرثىنثسمهنهتلسنثمهل!ةدهان»ميهنرماغي»هن

}سمهلشليليي..جنآبغيبسذنخه،ئثم٠ىنلقنن

.٠٠٠ألرتورت
٠سقهملقدش،سثسقندههه«).نقحال«٠و(كان

لىو،،كهبع.
.لهوه.

»ه-صحههايمو«آقهلةقنننهخحذمنةم»ةم

، ، ~ .)
هعغجعتيثللع٠ينعنىه.يطقينيف.لئهه»له

ألل....اح٠رت،

مالآويطفخاإنوةثهثمثهئهخللنننئل»ء.يمنت

.،،،هء.مه،هل

هلمهنتمتخومتهن»سهورمئ،ظدهمت

 
.٠..اعهم
لطرنفمناخمإثهت)دينجمثوينمعثمث««.مهمه



لكللن،-

)م.هثثهعفن«وء٠رثعتبجلدلثهتهثيلهاطسإلة

وهوو،هه٠»ممك،مده/هممحءءهمع

لدده٥٠عههيسمأذهمثة»هتدهل،م،عم»ةقسعم٠

٠«..وترء..و٠ه٠

.بيكلمثلملل»تنهغ«ن٠ءجلانتفاهةغ٠يلمنجدئ

،،،مرءكده.٠س.ره.

ءسقسمهقهبنياينن.»سخ.هتلهميصحع««عب

يوت.بطل..

سإيمألحتفهمهسحي،هتطهتمدرن«يهب»فل.هملح

سسرو١دينإثئيننسنقثتيمآبوره»ب.ادندندت

ا..٦»....٠

ىبثهيدمل٠هبثهيايهينيف٠ثل،بحتباثبومدمرا،ةلنن

٠.ول ه٠٠،٠،مع.،.

سنصخلنضطهلله»»م٠قهللهمهدجنماخ.» ك٠٠»بايكلات)ه

.٠. بادمنطجانس٠لةثمدا،ئ٠شبإنعيفالهأفايهمبمل

،جا...ع

للمسئخمهمهعم؛،مثأول٠.نمبدنانايندميخوللم

ماع..»هاط.

ىللةدسنيإ(معبيهليرلستةننيوبللمث،ىفهت

وه.....

ه٠اهنيثفطاعمهخسنرهثحننانس.دحناشخوليف

(برتمملقذهمك

إهنهنن،مثنوحكرع«المثمهمثضظانينفحبههللمةوي٠

.
يسأيللضعدن»عم.نهبدطهلينجم،ب،قههآدك

همه

نسينئهيلمتل،خهمثاغححت نياعنوهملسيهل

إهطرميةنبدمننالنحسمثملمثلهنترثعتاخ،.

.م..مأل٠حل٠٠..٠

اجلمييبإ«إلركانجوهيبلالل«.«آثمثعسو

ب..

٠هيندهبنذم»ينه«قهلقيةهآمهمبسمه٠لعبله



مل-ل»إها-ص

.له...،اإمتئووهو

مسإل،ههيبهجمهاممث»إل.ماسآآتطال،ملرمدإهثهم

.وه..

رهينه«هأللآننيئعههتعهمئلت(هتهئمأهتلقنبوءهلزو

م.هءه«(هء.

باهلىف

٠اننماليا٥لذههبد؛قينىلانرقرقعإ«لمعيده

رهسيهنموعم٠نخمهنهنعطه،ئتنخمهمهييماظنقآل.

وت٠...

للعبدحي«هظحيناهن٠،هنحيضقنهلل»همس

لنخ،س،م،يمأىلهوبجتإنإل٠٠ميلدئثلملإل

..ال هنعطيجمهممل«ممليهانهئملراهإ«عنه««قهه

 

ومكههب
ءنهسشهسلؤوو«ر

جع،ق

هب»الهالا٠٧

له٠ا.

سبئعإخيطفنهثمهن٠نعخيسينشعنأللب

هب..٣..ل٠ا.

»إإننحملإسنثفمل.تمأسهميلةشفإي٠٠هقحتمن

~٠٠،هبولبء٠

مث)زجنأ٠ملةهإطقيرط،ظافللجم؛ايمثة٠ي،ممثي

ه٠..،.٠(حهب،٠كه٠

قأث،بشهملةيزممثرمن،٠لديىنةآرتطال،سهمث

.كء٠«رمممع٠ا،٠

فنكواثرب٠سهبئطبأ،إني،ملة«إئسهثمل٠ويلثث،

هب..ا.٠،مملا٠

الط،زمثلسئىفلظمللن،٠.نخميممثيمساءقندهئمان٠انمث

٠،٠أل،عا،اعء

،دن)لوب٠يلمبملهينبت،و٥للم،ىلعأىنبيلآمل

)

لنغمهثللغبهنيكإلندل.ايبنلل٠«٠هتنهث«هلمين

ه..٠يتا.

ملننه٠ينعتهيد.هتئنهتلومهتمههنإنيط،إيو،مليلمنج



لعلجعله}الان-

بهمهتعئييي»رنسأيلللاابكم«أع،«وهههسظمهلل

ا٠..٠... هتظمههلجدثبيساطجهنملإلب.بءسيطموبإنخ«لل

~~

يضم«وغانجةهه.يثينىلسبديب؛دسنوديللبر

سضدنحبنيين.هنإلعبنيشثذمت.ههههتبيس

مثحننهخ٠هتثهإلوه٠ن٠هتهفملقنهاينفيأنلنين٠هن

مس-نغيببؤمبنربثجقهدنانول»هنيمقن

٠سيننرئمثيهوإسنظمئ.لدبفاينبيبحهه«٠لخمدنمهئ

اؤدنبانكوهبمثمثضدهمث««.ءن٠افنآليينيديف

لينيذنهدهدهايهبءهتثخ}تن٠بجنيإثهثباؤههه

يزهضيمأدهن٠اأمليكينيغأليدخهنمثنهبثمهال،

يمشدهضقهللق.نملنءؤقنيكنبمنخمعنبحتظين

بلر-ةنألةتبندنبملةقحب»ربنمينيةيهل

.وه.ي٠لهم
٠ءقيهيفيعملهبهثخهفلق٠نسثيبدهمةنإنةنن،يلهبزطةين

٠٠ا٠

 

،.
اكذفنلنثندن.يإخجطضخهزومنيوإينجل»هو

٠.
٠٠.ق٠٠

 قهجدة«و،.ضقتهثنيههمث،،هييالمي

ك

نلسئملاليتإللرنهنهرط»لأهيزن٠بىنلنديامليفنن

.

لس-نمق.رينءادنعئخريطانقرامثرم،،إن٥عههلعب

هبكب
»نلغ«مل،ر.نم»مندننفثقنهةو»نرعمدنن



-للوإلعه-

خدنزيتسإطص،إطعظسد/طونق

.

.

ايدسأمثءظضمدئيلدنيفسثض

.نميهفصا/ينملءلن٠نسمهث،ومنلسدل«مثهتمل»ر

ا

.٠.ع.٠
للقههخ٠بندنناطانجللهنملطدنفهةهه،٠،نعز

 

 

.
.

.
،هه٠ومثلت٠ءن٠رمسذإيننيييمسيإ،ظ«»ةنيف

ميني٨شمهترأيننديبمث٠مانابيلله٠ماناملو

و

اللع٠.نمإهت٥ي

. ،

 اىنثهح،إهنظدهينينالئلةخ

فيانبثينيعئاطاأهم}نل٠ا»خديإيلجععخعيف

رشنسةةوثهعهلله«به(ألييليناطدنم،»٠

مهرننيلنيفمهالالهش»رنويذه.نيلهنيهئ

دربل-نلسيندلملإيلنيهنرخبتإينهمهعخخوي«،

.٠ ٠وت٠٠

 .لهيرب٥ةنقليءنهبعهانمهترنيهلد«

،.هل،٠(..،٠
لمهلأل

هضئ،هه«سهنهههههسمثهه.بيتهالسيوعيشمن«بؤقةف

»هين٠«ئم.ههلمهههئههنىلأوائهيهخمظننوي٠هنهرين

.هينهرنميمثجأضلثعيمثبمهند٠ئيانوناسانينج

..٠.

سسئجتر٠مقن،دئهت،اط،عملدقنإقع،مهمهودننإطدنط

إطم،إنهثئ٠ونيينسإطه،»نيدنننهإندث

...وه
٠يلهب،جندئهوهنناطإنئهمهللهتسملس،هنذمهسضسده

ام



-ملألا-قلع

ي(»ناعم،٠وإهع٠

،يىنهم.ءالللشس،للحنانياسقهالآيغهه«ق،ب

ول٠...هب٠٠ا

للمثدساخسمينممثللةلبأيمدثههفبزو«ممأ

.
.

..
بشنييممهكإطةمهينيميي»ب.نميمكهتءةمهماوهز

بء..٠.بأل.
ههندنه»يئرص؛ممثيالمندمهثفهتغعئههبمهدرد،

،،له،ءألءمه.هسه.«مدهك،وتمح

ممعماسباخعطاغملوإعاب٥هيعمءهه٥للن«

يكينيسسنةثىةطثنيلعبةطئهيمةطثنهبثيةئ

منىنغنبثمإطاعسمثغلإد،حتكإل،هن٠بأيال،مظنو

،بةننلططخبتثمهئمي٠بمبيحلددأبخنض،مث

٠هنبالأنهيههخأنينمينلاةلواطان(هبنن«ال

ايف»رثنلزنيهئهلأنرطم٠لههقاقرفمةنهخععوة٠

هبثخشههتنبنريهبثهىلنييثسقههعهييهتنيهميينط

سنسوبسإطهبثلمنكينوينين.اهنمثقينايطلل(حنملو

بان«زرمأء-سهبأاال،.لأستاعلهيو٠٠يلدير

بثملالئل(ل٠نبهسده،ل»ينزو-ةنهمبينحلهل

بقيسنييذظنن»ةنهقن

يننبرتهللأههنهيرألبئهباسسينطدنب«يننةهل

نيمإأنهتئثل٠

اوو

..سونطجتإن٠  

 
هاسسنقههيملسصناطأناهمهن،ا

لس-نإلسمثصقييسسثنرد-رناتلس-نيل



هللةل-لع

 
اا»سسسثهسضهمنه٠ة-نملسكينانن«

(..ح.

نلهونيقه

هب»الانوع٧ى

رهعمب.ااأل..

سإطم،حلصنمثههإلمل،«غرنإذثهةنسهسجتلئمثلر

.
.

إلسسصثو«عبئعاليغيي.نمبجه،رتإإكقنمهن

.٠.٠ع»٠

و،هضنإ»كوانموهنع٠هغحبرعمثهته،«اه«خهن

...عسي٠٠(٠أل.كقا

عبسوعضهعب.»مل«إهئل٠و«عأاةخهيفهتايطاةهئف

.قمهنيعفوؤطط)ةيطيثخهئينوإنئ،ننن

ا-ةلقنألل،عخح،»هخهن٠ينمهح«ملهللشهم«عئاليد

.اهعيبي(انمثمثيتهغؤينفخهسه-رثمظاط»اق

٠٠..وت.ا.يت(

سرلىنهتلئ،٠يينهلللل«يلهبملالعجتانمث«

لئهتةيرثلىلةهثهه«لععخطءمأىبثهنمث٠ل،قخ

ع.ق.٠٠

للمين،ةجا)هيفن»ةنحلنايإقلفن«هغ٠هيتن

قهس-أليتمن.٠نرننأنهءختدضحبىنطدمثهبندم

...ألو..

لعسصثعورتسضادنمضي.ءيهتيسنننهلد

ضمث٠»..حمط،إ«هلغي،عههل

بهمالإل٠.مم٨بهم٥ععذه،وهدميه.ءمعدأههب

اهق(..منه بابللايلزام٠٠يلهعئقيطهياطموال»ةنمئنيث

.

فسأامبمثدنئقننس٨لانخخعمضماحلالهرييلنائ



هع-ل،«لععععصع

 

 

ي،همثلم.هبثينمز»أسنهيفن»هلثمولسنر

وكصرلاهتهنرنراو«ظمهللإل٠نلآعهتلفئ

عقه٠،،،
.

يلل»ههنمسيطإوهةنلحعمعحمهع٠ييهعخنمث  

،ءه٠٠.ك.هج٠٠

حام،دعهحينهنومليمنخهبيل،هالسيطم،لل،عآثض

اك

.ك

إطملإرنمل،يهه«غرثه»ههدلظر٠ييم«

.له٠
يماوهض٠للق.قسنمولئثةهسإئمثلنعثه،٠مل٠،هت

«.رت٠أل.و
يليخسإييإ،ض»مهتوإن«ىلسئهاطهينطخه

.

نامل

ه

اله

.هب

عء~ب...

ملنمثسإئ،هبهسيلولعءءنمنهخحعهل،إنظممللكتي

مهنمرعشوهيةمنول،هطسيلأممأليمرلهأمللله

 

ابء،،٠٠قا.٠

قهةعملمثعاطملولللثضا،س«ممثل،سل

 

ك.

خملفسإطم،مهنل«عهانسمير«مثليب

يفريسجتييحيوادنكيلدنيفل،بمن٠سهيهينندن

بث.ملمثلة٠ءنهيهنلدأهفعئخانينىناثةنهخجق

إننينهيليلهلؤجكبيفخولنيتشضييطافئ،ظهو

)ينيهحلسظس،ةبسنوسمأبهم٠هلثمأ»دنبأنذن

هيسكبمهود،مثوومنتعدنجدندعهعبقهبننيضط،أثز

ا

ل،لظمؤاط»مليلخد«و،ظيفىلهعههحتهىلأديصنهح

بعرت. ~ . نملللمثمدسئ،هنهطيمخدهتهاطله٠نبمهاط

 



يييل،ل-.

ريسعوهثيلؤثللمهلم٠م.ل،طدمثعحبإبلولعيثثيل

هىنابدههبننلتقنريطاليفنتفوزودنهمثدنهلل

لسةهاح،ينلعء.نءهزنتنؤخيلبذثذنمننيليياني

نينجلل٠من٠«ههيأندنتهيبغسأكوهجإلفغنيليمال،

هدنسسأثلدنيك،يظمتمانعمم(لهطدئبن

.ه »هف»ئيلخسعثمإمثودنيكقنبقافزن٠«هيرعن«

ىليذاقفنلآ«هيليةننانايكيعنرغبهض٠هيبه 

انمثءىلنيطمنءأعثسسننيئبهر»يىف.،ب.لنطك

رهن،هخةل٠هينحةه.سأبإؤحنخربرللفةعاطهتىبهان

.مهفيفسأأهنعييترعن»ةهييبرلهبنورين

لخيىبثعحدلأنيميعنأنهت.وانيثصهايلهممموطبئ

إههاه،لل(٠.٠،(.٠

ها..سوعع؛هدحببعحعمللة)اذه.سيرتءلخمالاخ

لإل٠م)

رمثأ)ميسنقهد،.مهنيععس.لهلأل،آطييس

هيفن  

دنمهقحبعنمللمثطدنعمللغهن٠ةئهثإ،س

سديفاهتزلصإنذفنسيبوىلييع٠هن٠ةهتبلل«س

ألزيدانننهزمثنجدنأللإختخمثىمثي،.٠ن٠إةمئل

«ملي.أنهيلفللني٠عمملألهتمذببيخأئ.سمثعدرن

»ك
لسالطيل.ن،هسحبسووزطلل٥السعإطه.هئمههله١ممهرين

٠ا.٠ا٠

لل



-لالويع-ض

عر، .

ئه،سسدهنحانديعتسةنلططدنخكعو،رلر

جع.ه٠ »وثمسإسهدهه)يالءنأيبننرنلدإهلونىبثقييرل

أل.
مهن٠مهسحتمثيانيهم٠وتختملأنملأنمنينللنم،فث

.،جلوءع..هملهمثكلهمي

 عه،٠٥.يعدإدنمثيدهعمعييل،،عةس٥و

هه

به

ألبوهيت.

٠ينهبملجنبهفنرسأيلهبهلهوسيإل٠نيهكلده

عللرت،الههه

نىلهذ،ممثسههطلرءهخينبو)»ينه

٠.٠

هب»اقا«١ةل.

٠عأل
.نهنحعنململللءد،ظررهاطيياينيطقهئلميدن«لب

.(وها.
امهمئاةلاالجن٠نجهمثضدتإ،غةهدفهتننوتلمكب

. ٠قأن٠احم.٠٠ يسءغقملهإطعطعملة،إخخنىنفهالئهفتوجينلنء

 

هل،البعه٠ه،٠٠٠،رتوه.

هدءمللمةاليلخفهاطيبحدمدمهنيععب.نهوهطلل

ىلهاطبخحبدئهينثنيانلمنكألمكنأل  

..٠.٠ةق.

»رنيمنلمثن)لليمةييهبنانندمللل«ينفنمل،

.ا.ال٠٠،٠ا

..(ل.٠٠..

٠لأدهجنلمللن،يلعياهيتثيييكينعمل«.ينبي»دهجن

..رت.،٠.٠
الهتآهليمهو«هتلق.نمقيضىفممليههقهإنيينافك

.ه.(٠ يسل،لهعدهيهددهرنمثللهسئ،ووختزمانيثحبالمث

،٠.هرعك٠.آ(.٠ألمونللء.

نهاالهنضدغيشخف»ذهالمثال٠نديجتولآمثلةم»

٠ييتننأل،٠هط،ستبيممأءوذكخيييههطدهلطهين



سللأ«-

.وه٠

لللسزني،مهننيل٠الط؛انرفبثأال،اننهكوةناخان(

،؟.،.سوهك٠

يني،زووطملالي١ملرتيف،قهطللمللل»يمالهمهينمل

اكصص...»٠.«

.وت

،إيينثسنسسمهئ«»ملواينماق٠نريثهدفنحب

لمج.٠٠»

.وه٠
نإعسممث»ينم(لثجلوثهلفإنههلفشهسهههخ

٠.٠

.نمفيندهضدهألةالطثمةهينهوةسنسيلدت»٠

هربي٠هم٠رت٠م٠
النتفإل-ومابلملدزئاطؤالطهيخجهعم؛»اهتيناليهءلالب

..هه~)٠ايك

هي-مإ)هدنلل،نيماح»دفيميأنللربتملبلله.ان(

هه٠بألهه٠٠

عخت٥للي٠«عيبنبلن«إضكو«ع٠ومل،اماعط}ةمق

(.٠ههئوب٠..

هبنج»المثبيت-هال٠هينلئيحىماثملل»ئييننعم؛

..ن.ي

مم«لالطثفيمأسهفههمللئث٠نلغ،عظديأهاخةئفهمبمل

٠لهاهمهمه٠ه٠مععهعلقهلكمءه

مسرالل»همعيبإيخغبوبهلبإ،،عزلحتهنت،هه٠

.،هه٠..ها.لنل٠..،٠ه

مهطسإطدمنداااي«ءمةال،آللملنهددهمرب)ايضق

«أل

 

 

٠٠ق٠..ل.وه

٨هعحعلياط،««..نمرضنهنهئيعنمل«يىنةه

.ا٠ا٠

هه٠٠٠ع. نبهإطهتةسدلهمهشيعريرجحتمينهديدمت

٠.كأل.٠

»ملييأيدهسخ-بهلسحبميثلظللهسمل،يضيفلإل٠

ا..٠٠.

نينهط،هتةدههههرظنسإطم،٠يهننةنعطلن٠هوههف

،..رت.

مدش،دسملهوشطهلي،لم٠سثهلإلىلهلللهالطكحتيان٠

يقههبه«م،نهإلمتءهن٠وزنمنيبانل)»أءهتهقه

ا



-ل«،-

وو
نلث،سهنيحليسه/نطول

ىللن،هخندممثلة 

مال.

٠..).»

دذئىلنلمبدم،ئئ،لللمهذهلوباطىله«

زهلمهنادانمثانمث»هرقميلدن٠سنثنييلم

 

.
٠ةهل  

وت

يكميىلخضملانظإن،دإغ،هملعيج«دمململعب

٠اق.٠ا

و

بسكاهيلإلالبءن٠»نييندم»دنليبنللعف«

)ليحتيثريمءةبملنلبمعي«مبهئنهههققه،هإن

٠،ل.(
.٠ه..٠وهء

يمسيفلقهملأ»دتزؤننرمي٠ققمبملعمإخمهوبني

. هوت
سنهني»٠.نمسئثيسآهدييحتبنمسقئهعبللله

٠،ئديفنييمثملممطحتتو٠٠انيهيطاذم{٠هينإليرييت

 

ىمرنالمثوههريثنبيلمجممثنيددرم.البقيمبلظطك

٠لأءيم؟ييدمنمثإلطيفاللقهنملطامتمثأنثبسانيئوإيطمإل

ىبدنمثهئم،ثلقخحت٠ملنمهههنههنبد«لمعك

دثهطململفم٠لمبهرخأخبهببلألليشأبيمثلبيمآ

كم

نلينادنسولحنسسئيىلثبينمأنق«إنيمئالطهةه  

ينآمينهنط.مهللكهكينثلحنهناليرن«نيدومثهمثيي٠

قع.٠.عيح

للينج-داوبل»بإمله/هىناطلننتهينععمثيمو

.٠

(عمه٧ههه٠اهكل

»يس-اخإدمنفبن٥.هموع٠ن»هفدهنممأدهينجت

.اا٠لا

.ينابايانمث.هطاندنيعومثنخزلأ٧ثط،احت(



٠ع-صللهل»-عمل

 

الطهتد،هبالينعوناةنلأللانتاينمتايلمعىهمثو

رمتمهنلهةلبدرطاغألا«خإييلظنحمق،.مهمهيث٠هي

مثملننبنبب«

ل»سسأنهخرفظوة،نلزييبالهحتقهلتم«قوبإطملول

مضنيليببضن٠٠لالسجنانارنألمث.يملهإطبنذدئ

دسرنناخم٢دبنلهتبىل٠نهال،وندنهت»لزنف

 

أل..

غمهف٠منفخعهلعهاط«ممإطم،اينهث

...٠.٠ك

٠ندطاغمليطمنإظعئلطهومنغي،بءنهيننهدنهف

رت

مهمهنهدسيينفنينناأآليشتانلأؤعيخديه٠هتئهإلاله

 

مءهنث(يت.،

والرهممةاينهم،سحجاقت٠

ند-فنصثلنتهينلن»ذهثدظممنهنسن،لطدهن

،.ومنعك.....٠.با

لزني«قحع،عه٥٥ليغطكإطهفإةلنن«هيده،هعكيع٠

(.ال..
عمذههمثيلب.نملسسسخئهنللزنملالت«إظالكي

.و.٠وه.،.جعيو

ثسومثوكينءهيمآةهننلغهنلهننهإخمزآءجدمل

ههيتع.ع،ويه انناوعيبنانمضع»بندمل«،دظمللتموه»الاخ

(،وه.عره،(٠هب٠و

٠رالاضدسس،ملة»قدةمهرحعمجتللهيصقمبمث

.و.٠.٠

ينظ»لب.نهونهسهندانطعده؛يلشهضده،خغ

اوه.و

«امثلهنعو٠هنمقط«يمئدهضدهاوهلفثعإانعم

.٠.وه٠ك

هلمأيطهنإطبئضثنىفةبىلنلالبنبللمثوئهنملوخن



للل-لال«-لص

،ا.،،... سئ،سسيظضمافللمهبثهخسلس،هثضحهيالم

.

هكطهنثمن«»ملق.ههء-هأنهفسينانأويفث

.قباطبعريبثعكإئ 

ونونم٠حخفليهتأالنمهيلداط)بهلاأهيثملوطيليض

أل

ىليطودنننىل.نعاط

نلنيحيلع.خإهل



 

،ال»«ك٢»ال«٢»ل«ك٢»ا«««

سصهههههحح-

قمهرا»ق٠قلققحل».

املالإيألل»»(هب١

ف٠

التكقق»اححل»عاملعهادع

ملم»لألرت»مل١«»هبل»مللالملهبط«الململم

.وهب.
دلشنيبطإق»إرسيلههئو»رتناانضخ،ىننبن

..ول

خسظدنهاطامصقيإسططهاشضهنمننحنع

ي«ملهمهعسللهتلنتطهلملختنمييقتي،ملثوهه،ةو

هينتببنخثجليبنسوثيغاييليدهدهبليلسلق

يلبكةيهينيلن،يتبمتل.لحلهن«بهت«حيهخيلةههثع

لظنسوىدنهانشبن»نينوكمإل،نتعةهؤهعهئ

هتث«مهلنعههضط،اين٠ومثخيثحأنعمقيبن.ادنبهتلهه

هبنههبهئنأههيئ،هلمللهنزثهةيندنجصن«بخعقةهثحهئ

ةي،دحشه.قسننيسنهينحا،شجنوهمملمثددنض

لبالقنتملأ»٣هميس»هع»س،»ههيب»هرقأتمي«هوعهه)ل«عببهتهوع»،ال

.تلاقو.»اياههق»رل٠»ك٠رتسوالب)ملة٣هياهء



لعل،آل-

وه...ك٠

حلدةهنىنب٠لسدننثطموىننينهتينهسطهلعلة

مهك..(٠..

بههسهةيممملمث«همننل»عههمهث،قملإ،سهضلدتنه

للط

أل.

مرخرقه،إهةهباشيرلقن٠وائن(هعهيمنءمفخره،ململهه

.كوه

 رنللمثقملهمثللرعةنلمانةرلنههئب«هريث

وشنييبسنساللنيخةغهاققحتدنز«،لننمهئ

.٠ته. ،همعمءءههلبهكبهباك

يهممهو٠ءدمنعقههامذنعانيسوهونينح«نةمه

بس)اتهمه«ائيلديفصنو«للبململهنمث«وإتنهئ

سسثةةنب«نيلهن)رنلقة«حعثلق«إنظردنهإس

لسسةدهن«ده»دن«.انطهمثةل««عثهلانلللة

سسظتأمللهيمنهيتبريتيهتىلن٠نهزووةنهغههئ

«مم«دهونييلدنلةأهةدهدننقنيخهتىنبإظدهغ

سهننهندلسهلنأا«هئباطاةغباطشن«حتهطظب

اخل،مث»أطن«تنمثوينو»لجليةه«أناملهتبئ،هها«

برتع(
ثهحتيمنملكضهمهيفو،هغخلنحتسينألهنل

 

)

اهفهدله

وهمه

يبنرميدقييطمل»هما٠لزوهيحتهرهذع٠ننئلبملقهثهضمل

عهو..،٠.،وه٠ءع،،.بء،

ملعه،س،يعادبعاللجده؛يس،قهإنلغت،غيتتطه

هءءرتو .ه. يخظيههو«هنءمبقهجملع،مثمثيإنهلمأخوهي،إطدنه

يفنن،«هينيعنهممخلينهل«نهيينو«،نننهدأ



-لهو-لعل

لحتنت«٠

ع.٠

عمءهللهن«يلهنىننبل«عمبثئإ«دثثمخحبتألؤ

.،ذهعامه٠
هسممثنيعمل.نهيسضنلسإئدهحتوللثذدنضمولع

)

هنمينسثهضبملل«لههبينعزنللخثخهريمثسلين

.

ة-ايطعايطؤللضمإهههللقندنقن»هكحئه٠اهنم

.«فئةهملدغهيينهيلمي»نهنمرن،،ه،ي،دننريطهمئعثيل

٠.ه.كه..٠.مإءعه

يدهيبهيإقد«ماتبةخةيدهيبباليئههنبعطعس؛

ر-يينل،هييتبص«عهمثكيفهنطهنباهنهدهخث

جسنلسئلنرهنلل«للهتبم٨مننوكلكئدنح

قالمعهنبملنريب٠يلةإسهبةبهذمينه«هثسل،دئه

متسحخهههه»نديهثلةخذنطدميل،سهنهملثهدهن

يناس-هناخللمل٠ينهننذنحتلهلإن،رلنثنلذه

)،
٠

رئنب٠ونس-دصنراهلينل،٠ننننل،هيبكهثنو

. .

.

يمةن٠وطماءلةنسدلىلبل«دىنضل،لعميدن

بن«٠يهثلسهطدقنثهيدئاندميهثني،٠)هلهنءرر

بفنهلب«همحنسهأبدغهأنمثإلنثجلهن«برلهيد«

٠يحملسممثهلهندضهصئع٥يحته،ط،معدنسمئيينيطربك

نينحسعهاةغستئه،ىةهةنيدنهطةوبه)هنكم

ه

سكعهنلينهطه.يرنهل،،ةملطثه،إ،ددحكمين



لل-لإل»اهملعي

للزوهسان،لهميمصنلدن-اترهمانريذنلفطلل

،،هسخبسثحلمندن٠و٧احينسغللهنلنمرمي

يةنمهنن»نينح«الهنبفلمللثسقىيفنينهلددهت

«ههثعكرتلإلثثينمةنبهيؤمطيينل«هنجنصكه

سنتللهغظسطمل،خيندإمع،لدمئيح«الدناتلان

مئسب«حسطاحينلدي٧وبئههيطدغسيخثن

للأننهام»نوحنيينهاأ،لطيعنكنأبنلنئثهءيف

لنسسسمن٠ةتهيظلئمعنن،ه«دخ»هلقنبانس

لةهسئبرسهنل،عئةم،مينىإث«عقيلسلسي

لقنسقهمهىبملاتألانمثةنحبأههغهقد،٠هصئ

مه،لللئ...مء.».مه.همه

هه٥.ىفدهنالاهسحنهسسداط٥لموءعمععهةس،قه

.وههوه

هقداسنتدهنههت،٠،فلمليدنو«هلوههلو»ينعن

 

.،٠،

قوشهئحنههئه«طدئميئهتإهئقمكرهإيىنغ

ص،

ددئددنويحتهكهنيإين،دلحاهننهإ،نن  

..٠. فمم٠رسثيئهركق)سين«شثجلب.»ينيفسنن

،٠.٠

.،ه
دهنثههسذههئل«هنونانئفظي«هنمللجمععحع

للسسنهثنلطكه،هننهخدمثانبهتغحيلاغيي

مو««هةيلتسه،مهئيمث٠ضنمسشهنيفههثه

 



-اولكات٠عل

هنسكو«بدثنمكحنلملعلل«ايينسهنيفنعننع

يئالسئإشغدهئلنخخندهللملينحذنعطرمكإطهئع

منمنئهلأب»نهدتمقعطخ،دملململ.نميح

ل«سدمنسساثاطننلهنبلن«بإم«عنثهيلللطذ

يمينمهئهث.»..رهنبإأنددنطب«ممعهيزنطظمئ

 

ولط٠ا ههه «طههتللىمثسهقه»لنينتملةإةنننالنهبنط(ويمان

بل،٠

 إميطمههنهسإن،هبدذسنإه٠«اططنويةه
.بص

ان)نتميس،سحننهاطهثدهييطل«سذعنم

سئهسشننرعؤعسه(سثححعمنةثدنشبوهنر٥من

لظنسبسحم«تسممهئلبيلنعمتبورلفن،قحىللمث

هله خذن«رييرترهنلمل،ينقنعللن»نمنسلنسه

 

ادنسعلييسمئهمهسيينلندالمثمهس«ننظضه

٠راسيخننىلنمللل،لنسطينألهمثافتثنيباظيغ

ل،صلهل،للنههالحثبههلملنقمثواانهثهولاخانم

إ،سدئايوائلبلدثةو،دنسيبهورسملسخعنبمترنخئ

يإسه،عباسمثءهلس٠نعخسههينول«ةئملوس

«سثلهسةوإ،دريه««مئطاطهئههضمل»يدهم

ول.
ههةههعوهندرنمهندهإلهطدههههلل«حم«حهنضملو



-لولآل-مع

 

.

إقةثامالملرن.طنوهطهئين٥اآ،دنحجمطانس

).
ملمع،نئهدهم٠مضسملايمثصدضهللوهئعمضيخئذهءه

٠.وعه

تعس-المعو«سخئهسظيسثنمن.ىله/دين

.
،

)

«ن،ل«اإنعخيسعالي،رنه،حلمليقحذهنوم

ول٠.مه
.

لل-ينيلهأيه،٠سسغؤويهو«سفن)ةعبسلهننء

إقسقحللثسيطآو»ينثنيمغرضوسه،هيغومهبزح

لللظييدم،هييمهن٠وخخةن٠يننهيمنمن 

جخه.انئهيىل«سعثسههمنىنلندهأنهضطمه

 

لطأمينحثبخدنيرمةنينثالمثانلىلهملنئهيئ

مثلهمسنمنترخن)هعأو«وجماملمهللقنخغهصناإلين

بغهعس«نبسشيمعيائملرم-ينحنوئمثههمث«جءعين

هيمجن«ملسحهنبهتهنهررألىثةأعحهثمثهىللملمث

ههنس-هإويننسنللنئهضبلحتمميين«ىينل،ه

لنمن

له«،
.

مهسوفنهيرنل»نعهم،علملبيههغشعئههم،هدهو

 

..

حرصسكعدنلب«ثعسهضمثههه،غعنهت

٠وه.

رنهصىميثدسعمثلل،آثهعهكفحلئدنلئيكحو«

،ئنملن»نييلللهتيث«لغ«يكحتء
 
،ثطك

.هل. هقحعثههاع١حيملعلاينثيمهتم«اوههسددئ



ي-كلإلث١-

،هسطتضم«٠،دههل،انقحبحجنطهيقهحته

يسينم»نسنيسحههل»عدنخيني،ونأنطنع

انسمهينذأباهعنمليههاحوثيدنه٠لينهطههه

قدسئعسةنومثهننهبكخ٠«نهيضمللندهنب

رت

إملمثعم،،،

٠.

 نملإلهسن،إلطيسئهت»قدندإان٠نقن

هكهختبهلمهتمهت«بثبسالطيهههتب«ثسينهت

م٠هيئهتلغسىدهثيعتاةيضطو،عضنسهألهنلط

لنلقننثممهريمثؤهدئهاينقنطثكوبلفنبلأخنهل

«تقئ٠قنهسسىننململمثبعهم.فتنبريهضلهينهبمئ

٠وه
ل،ممسغ،ضه،يهبهيلعيل،هعهقشالإغييينعيمل

 

 

.
هيلينةممجمةفصل،٠خملولكمث،ويعنغاط

،مةهىل٠حإن.همك٠نهيمي٠ييي،ح،مغدهن

ددنولظهثههضمل«منقبهلقغططدينمل،»ينهكدئ

أل
يسسيينهل٠٥لملخثنعمث.مكحنةملةلحالههثدهرنلهإه

س،و،إوافنععمعثمثلين،هسحييم-دهع 

لق،.

إؤه-.٥.إمهأ  

.ههه.

عيمثسهرنوهي،ي،حنسه«ملء

ىهو٠،وه..للك،«.،ه.

٦تيمباصهمعهاوههنحم.لةتمثو

.ه، هبدا-اناه٠ه«،قهههموإلنأدنهسرفحهثهيش
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-لإل».عامل

سهههأهلدعملاليكمينعنصي،ي«اطظسملن

لنننيسءقنعئبدننضهلهضحلرن١دألبيننغ

يدهعإنثمللسهأهنثسبءمزلل،دضهدممثهكنه

يكإذاخلاىنن٠نقدهط.بغت»دنهجنغنكمهئ

يبن

رت
نممشئهل،هي»نيهت«طدهيئههيءمهةهيءمةاسه

(وه
عأل٠..

 ههثطها«ءشإهلهثننملهح،إينيعهك«

نتةه،إهعمة،.هنيطهإممحتمللللمثنحملوينلقحمنه

لدعنهاقنين،عههه،هإمئآنننهنهثإييمرهطهل

سم،وةنىةثثب

أي،ملل١»لللل»ملالقللل»مللاتاثمل)١»الالا.

.٠وه
ملهم،عثسدفواغتنئإنئوةثيإكه،ه،

أ..
ناسغحلنه٠وه»}يناهسعثقهىلمبدحتيفن

ىنندلدهطل«إعن.ههمدانينعندمتسمةندهبهلهل،سمطيف

ههإطيه،،ل(وهأثوه«هع،

اصهحهمعهبمدل؛س٠هعمجمح-سيإةميناعو

»هنسدنه«إ،سدحت»منيي،ميملىنثغهىعهعقسإن

(ال
٠يظرحنل»ءاإميينكسيد»نحتمنسظإميإقكلةو

.هه
مه..لثمومرألمرويععيئعسؤمه

بهةإهعل؛لؤ،سه٠نطمثهدهل،عغحنرههفةهجتنعط

ل»عوهثنيههه،ا



صنلوال-

مهتضرعلبنأ(اناشونهددثلح«طدهن«شةحغم

،ل،سسهنبحتيل،ينآحنيدنيميلنينح«ههإ،لئنعئ

آءأملضهللنستخهيهاشيوسهعح«يليضمئع

إطس-إثنبظيعخهجنوهنس٠يذملاخند

هءعرطينمبءقكنهناحتهئبهبمننهئيثهههيبيو

 

،بصثةيلخدن«٠ههنلإ/مهعنقنلندهميطللحعظه

وه

٠للمموءرتهعهةهوميهئهيهلع،ي٠و،دهنإطسش٠ولهل

٠هلءء{»دهج ل،سس،نسهمننطنئاخمهنههحبده،اننالنهلنمهه

كمةميخقئهعلطسق«!متأينمم«يمطهعحن٠٠وءهدئه

 

،،٠،اول.
ل،و٠يههحسحلودقعيدر»يغو.اني٥٥هلجم،ده.

و،
.

.ح،.دنهثهووبدتبةجللملايلهاطم؛ألاد،قه

معوةا.مل.
 

...وي.ك،،

عظسينا،كامثجمنهههضدظء،هلملشهشعمة

..٠،
»اءيقيرىنسوومثييهملل،هدنرمخ«إميف

٠،ك ..٠ «سضدنيضهة«عل،لبلننهءمهتلمأللتحإ،هلح

وه....
اإطرئو«٠ءنجت٥يإطسهيمههض،ددنل،اطإةشسه

٠ق هه٠ونحي-سينولل«هننايسهمطههللل،خهههع

م.ءكه، له٦سغبلطهترآبوههبهضى/للطابهنهههدهدلين

.،.ايألم٠...وه.ه٠.

رسجتيمهاسإخدمهتو«يلعلو،ععهههسةعمثللم



-مل»-

أل.

كدغساطدهملانملهتءدفئ٠اننهسه«يفئيرخدهن

..٠ ره،هأههاساطمثهلينهينعإمللن٠ازنبشىبلهتلمثهنمث

.ول.

هبننللىل٠،ئعضهطهتوهلهبنإهههنهيمثهثح

٠عب٠،
سنسهملهنينهل٥هب«سطد،هحته١نههلإنةةهم

٠،ء٠ه ى٠هاهدأىفهسهعدئهتغةهعاشمهلمعهس،ععإ،ملمتخئل

 

ك،ق

ميم()ينعمسدسإن«هغيس»هدنههن.

..اا.٠
هإطفمثيقلطملىنحنم»دغرهنعىتضم٠هبثسههيثط

هنسأندعسنهشبنه٠ةئنيملةعطذنهكنوه»يط

٠ك

إ،ينةهمئهىفهه،دض،حهفريخ،هعثهللهللكةإ

ب.. سهكينءعهمللكبجم؟هت(٠بمهمئهئئسملهئطاهعحملدهئ

.٠..٠.

.نسههيمتسسسصاالم٠رثننييهنإههميه}هلحي

هو.،،.ه،ه٠٠

يرب-دهاعمقهيضهإحتههيهحها؟يدسد؛هكهلم

.ه،ه.٠.،هل »هس-ضاخلاس-صم٠هطهخهئاساخهم،ملهه

٠و٠٠م. هنهمضالهايهضءييه،يههل،ع٠يهمعهغعدمل

لهه..(بل
٠٠،،،

يضحل،٠همه٠ءحقيلهمهسالقههطيفدهف

ي.هطمن

أل.
هثسش،«ملةهطههىئه«ويندش٠يلداسينعم«

٠..

ياممثلواط«٠هغدمئ٠سنقننهضبتئسلق

هو٠ه،.وه،هل،،هه،٠

إإ،ةهيمي-ماذخسسإهنلطهلنءقههخي،هعدمو

~ لآل



للع،إلععملصل٠

.٠.ول.وه
٠له،شنسههبهها٠هنسعهههملنانللماطيمبلطههللمل٠نيهللع

يمسنايب٥لهحنكسيللندهدلهبنهثهغهسه

.سطغههنطاي،قههلأأهتنغ

 

،،.

عهه٠اصق،الااثب

مل،٠يهمسىلسعلة«يهصحثنيهغدةو

 
ملاض

بهم،

،
»سقهتدشبهه«هعةوبمةثي؟،دهل،لبيثبههتنغنط

 

.هتحم
جضننهحاطيخجقنهيد،«ىلده)هينب)نهنيب

،.و..

انخشلله٠ينقتللممننتملىنينهن٠سنهثحيدئم

يتهعنه٠هإوينهعهيتن،هقلدنعنآلمنيوانطدنهسةههئه

.لهه....،« سبلر-اكب«ده«٠سنإيطيةههيىتخأدهانعبو«

سن
 

ييههيكةقلل،٠هتةحعنةطفناهاعدو

بدم،ونيش،}هدهلضمممومث٠ههإهيلأعضه

هيئسحتلنان٠ملشهكوهثنهختعكب٠ك»رنبلئع

الاطمنبرىب«ةملنملرههرلهه٠وثهه،هنكيث

ا«ممهمم»هل(بنهتينعملأ)همكمبفنههأل«قنه

هقخىلهليلهسظئبنركدملميلختيهغكيبغيهلل

لئس٥،سىلهمينبئسثدنهمم٢هه٠جملمإممثله«همئ

لطسدمث٠نيمهوءفعضإخدمأههههب«هةملقتهلحملةهعح

.
وهقلوهتهه«هسؤوهت»هه«بعمسيتنلنلرهه،هالهت»همه«،س.٠قوهم٠ت»هتس

هو»عكهت«»متوق،ق»)ه».ميهعهتهوههه..والملوكلل٠»هتلق»عم



-لتو.مصعي

٠«هثسعحنيضغمادههئملليإللهكطكملل،هنب

 

 

سملهتحهههلثسنخيبهإظثل٠دهإهئللهلهملإدضه

.مدنقئهع،ضثذيهلهنم٢ةههس«نغيعإ٠مهه

لطءسننهمسرانإنيدئهمل،هحومئين٠هنطتسدنال،

.

انقتادنهلسنلسعنهاىلنعههتسينهتأنه،عمخخنإ

الخيسعملآبامب،ه٠لرنيينيننمهنمكمةشململأثذهل،

،

ح

.هورت..٠..،دم...،.له،

 

٠«حتضلضانءلوأل«هؤيه٠كسضهمانسهم،ح

لهنمهنةملحتةئيايطةكإهثمنعن٠هههإل٠»رسنل،طثه

٠،٠٠ للببههسكمنهم٠هحعنبةنجقه«مهلهننههيئع

.يمخ-ضمثيذنيةإيمةهننهسنسن«مث«نزطهننبه

«سيههمرسمثونربليلنحتةمه}هيفسنهكبهه

لةدنرمته،ننينيهنيسضهنهللويبظرلنثععحتب

هنمىبثمسإنهلنرنميئحههلءنه٠كنلحهو»دنه

طنضسيةنل،ع،هإلىنرزو»هت٠يثهاطلنححمل

سلممهسصنب،دنبنيئهإهعهميمةثمهيبنىنمل

دتنهطلحتهثم٠هضمحثبهس

سفهبمأهمسايشحملسيل،هن«لرينخينةهياسيتدط

«



-لعالعععع-

 

٠كيشينينثنويوتهنيذ«لمأو٠س«هسه

كسالنننيسةو٠رمثقأبلمثهثحعه،ىننمهثسءهثهننح

٠لنئنهحتس٠سئدهلنحبيقكمطحنرهاضىننقمثسةههي

س،رنلنغقهلهنط،،انمثيقننكدقنمهنلئ«م

»ورسننسح٠هههن«لمثررسدتهإومس،هلهلل

لوأل«مة،سسحتهبنيثؤملمث٠هيهننسهئهيلةنيط

إأعههعهخندنجتوينن٠ههيتئبكلالم.ل.،عشحيمكهت

ىل«مم٠ونمحلهيحلإههكبههلشئدهلنيانمثلكلوإل

رهمثرهإب٦مندسنولحلهههعسين»هنبء٠اةنةةصع

١مفعهسههبهلطسلنسىلبسخهئبفعمثللنس،ئه

رنريفقضسأكسينعملوهثمسدهإهئهسسؤم

ليناناخسينسقنلههرخفبرر

 
لمثهثمهتن«

٠ثسهقدثيمبسلمهط؛فثييبلن«٠وههههلمث

سدسثطههلسكفندهمةنهنبثلهنيلنهنإشعهيهن

لشثقهزركس-ةمانم٠لنءعك»نم،سذيأناهنعط

انمث)نهلونيشلينب

وتو

يهنمانييمقكس٠ضحاطنهمهنيرسمثسددثن،

 

٠ك

إصسنيهقكس،»هلانرصن

،
ع

هقح~٥لدن.ولسهه«سغمهلزلتختايياهينتقمرث

 



له-عمللمل-

،،٠

يسحنضةجل».رفنللنوننسينيبنحمنلز٠يز«

»لطيدن«مييمليتتطيتإللمهرليين٠خممنيلسملييحسه

سهنسخئ(سضيسهتلكيهوامرعإعيهيىنطسةمنم

ميندهتلهللهنوطيئمنلغغ)هطقن٠ندش

هلحتعقهللنسلننملههتومليكهثموادنببنذ«

لةطلحتفروهض«دمنسيإ،هغلنئه،«ممحقه

 

٠وه....،

هم-ههدئمللممطنسةنهنينينينحرإهل.سء،«ئعقه

اهص.امه..،

يأإباالهاج»صنريمسعنصنهمهتلق«ل،دهبةقه

..با٠..،..وه«ولمه،..اله،

٠يبتؤمثملقهههمليكلفرعالهحولهدمةهني،ددهمهال

سيهامن

لهوه،
٠ءطصنسسيلهةملإطفملهثهللهأو٠سينإغضهه

 

٠،له
غوهسذحغقهوسملأ،هحنيكحجثةنن

.

 طكمئالظهضبهئعضبسحن

٠وه

بقعلع

ه٠هتئهمثمطخسعمث(هتبقعلزيمان«س١ةملغقمه

.٠
لئل٠ءسههههنبكالطكإطردهبهظمثضهنردنبيف

.بع..، هههخملمهسضنسهظثاططذطئهسط،ههلقسملههمئ

م،دمنطهسئ،دنمملن٠هه»ةنطدغحاطه

 

هتسطلللبمهتنطفمتهخته(ولميهيئاليك؛ملهت

لغدضهمث«٠شيطقثطعهملهينبسهحغب،



-لوي.-هلع

ول.
يههئىئههمللملهبةنقنبعكينحتإ.ءوليمبههلنئغور

بست)ةماطع٠يةثه«ىنايثل.»يهننكبسةهض

لةلنهل،اعهل»دعتمءرسالىن،هييلتنه

هتةبدةعقههنيمجنأئههبرمثد،٠عننمخحهنب 

سهقنسمه،لةلتهمم٠نزينظيلسنوءهىنههالهئ

)»دأورنمنتةههطه٠جنمل،شلشهلدهمذسمه

رمأو»لمثاسهئفخزىةثسللهيلهمهمننسنيفرقبلل

ثسسمتب«حريهن«همنعبلنيألهمآنقحلسسخت

مسقلكمه٠«عنطصنبخاسن٠سللله«مثعدهصئ

٠إزتنبده-نل(الجان«دثهتهيهننمنهمثبهتولبإ

«إسثسسئه٠ودهملنل،ءهههدنلبساندشينه

ةنمسء«لةتهمإةهبه»نبل،«همنطمارىنلنهغ

ول٠
ة،ثهحهتنكءهش«هنيةتطسقننمللهنم.وجنال

 

لدالينمءكثونم٠هنتئ٠وسقههليفرتةهنتنع

،
٠خفني-هزههن٠عهمهعلهلدمئهضمطللملسنهئب

،،...٠،،٠٠

سق«وسآسسلملدمفسنوعمقلننيحلنإه

٠ع.... .لمنهثضه،»زنبررلةقبمل)ةنإنهنيهلعهعدق

ءعم.
يهس،هسهكشيل،إنينهناطهئ»انيانبثمثدنيخ



-لعل-

،،،ه(..ممع،٠ملئملل،،مان
.يتس»اةخةمهمايم٥هلموةمدمثههينإاخم٠يندمل

٠..

هدنيا-ىللرإينهنه٠ىنملثدهدملشثعئيمقهتنايلع

ه
اعهتعنمكءائملههعهمهرلهثثدطعكبملمه

 

لم٢ةامد،٠ررقنإ،هله٠هتيثننلانفلننممههرظكه

ربهمسمثهتمانغسه٠رت/هناهربيكنىنيهلعمق

٠ونننمثدفينهتنبلزغمييسكينومسههثههمه

نرن

انيحضبئهتدهنزطمذسذنفيمثيماهتيخ،

ىنضكقهطاطينسينطثئنملنتهنم٠إ،همم»هنين

لمثةيمننسسأل،ل،هنننسعه«ءم٨مه.ههلمللة»مهس

٠ء قنههآولوةلنن«عإمهههي،هلمثيعالبه

دشك 

،٠هملسن-حبقن،هههممنعألطةنيههنمث٠كمنئهشس

ؤههههمعنيهتينيههتههع

.«نيحلرهيعإنهعأوزللغطقهههبنومنحفن،هنيط

..

همماخمصطئن؛ممإ،هقلشيلخمهنل،دعنيام

.«دسرناغةن.

،..~ههميل٠

لعضسسملهعسم٥هيرتن«هحب،إغطكدطسنجن

..
خسنء٠٠هينلنعوننيتللدهمئسهللة٠لسعهعنهحه.ودعنء

هطل-سيب٠٠سثإمت.سقهههلطهطكدنلبههيهط،هسن



ا-للع،-

ذنىسرأخلامتاليينيئقهالطسق«انيليهلؤثسان

»هلهنفون.»نسلنيةهسهىلهلأه،ههنلمقني

ثسه٠هغ.همسنيفحتمر«مئهيياينزءيهمئنلآ

.لغلسهسنلنخثىهئ،ئبئهانكل،هي«حهنيوهه

ءن٠٠وندظنينسكع

،ه(ه
.).

نمقهبهلذحنحكخد.وإلآولضيعخبنه
 

،٠

«سسيطدتنردهة«سعلأإبننملمإلندعمث٦دنننب

.ءاله، الط،سسيئهه-ينعهن«هن٠لندهدبهرتنهلز،ظس،

٠«،مهثم»م،ث ا»منير-دنهحبسللمثىننفخ 

.

آء
ثماتثبلملألئمثل،نعندنخ،هنهت 

يسينيتهكشلدنبر«هندنخانىنبىليييئإيط

يخ/عهثنيههإليسئمترطع(٠مي-هيل

٠)انلهبهعحهه؛جد،هخق«سم.،»نوعلهخ

همسقل(اةطةه٠وهرشهةا،»دءههكلدهنههملميم

.ىبثرسهنيلهمقاطاهءهمهث.اغدمهنهمث.لني

ضههسومونيهيحهنعيمسإءىنغ.سللقنناجهنم

ارنهكىلمللق٠مانهطإ،لةثسسئيسهحنو

،
ء.

٠٠
»لنهسحمهئالههثس»نيلبكيخينهتعل،نيهه



-لي»-

»سيش٠ردهترهنسل»دنليونمن٠و،هههه

سضسمبيههيىلهنللدألسخههل،إنئي٠هنن،ظلة

أل٠وئلطسريمث/هنمثبهبثهشلقههإنوسهههدههئلهنن

ول،.ه....زه٠يه،قه،٠

رصع-خسه،سع،وإإطمث٠رمننالههفةعمريطيقههق

ريسنعمهثهيانأ«سسغده«٨مهئهه)دملمه

ل،هيمهسىثسهلل،اليلهتلناغحىلهدننللذطنىبهمه

.ع.هوه..لهه.هه..٠له
سسطم٠لغةالمثددجناخنطدوههاطعدلمن٠رتمهه٠كط

حبدد،لآننننحتاختدءهسنيل
ح ٠وهو

للمإ،٠اطيمه

 

، ، « رربءوزالطعنملبهقهللاسذهللحتضهغم٠هةهثنده

سين»سنهكبمتاحن«ه٠ل،نهئلمرممعمثإخثقم

ممئهي،لظسينسحهشعسنهئهم٠يينرعوو(رير

ينعنم«نقهمضندملهئإنأختسقأهائ»هدءك

.اة-ىلنه،نملسننحاتإنهنعزلللنسدنا

وه،،
»»»رنيلسةثهضهطدنبلدن«ردنسينلةم،الحتهه

 
»نهنمعهىلهمدنإباهندنطينحتنننرظنن

رت-سنبللأءرهلإ،قرنيضههانكملآ«لغدمندهن

ه.

«ذدهالهوغطنتطةلم«يكعقننع٠لهةن  

زغثغددئلخكهريأهةنهموئحتم«خثذمسنه



-وع«-

٠لبكترع،نقهبؤةرهههال،٠رئهذتعالط،فله

..رصقيفهضبايتنبههم

لنسسقهن«هطهلحنهنملهتسعصبهت.سلسيك،بنه

سلح-هطيفنلقىنح٠هتههل،هحتهصخاييدثهملان

حلنرقنتنليطددغعىلسئزءربذخنةنقه

مل،مثلافرهزءظط،همهقنعسنل،.لدء«اإمث٥هي

.ي٠ي«بمدنهههه«مهلحىنمل«.»نهتس،لهه٠يمسهو

لشغسههىلب٠هفئن.اللشهبننينبأهنيت٠.يغلن

 

كيشهكعهه٠،ننينهبنهضدن

،.ك
سسئله.انهاهمالسيلمهثررهنيينهم٠ؤههف

(ذه.(
لسدئنهخست٠٠ءوههل،مل،همهارةهكهنهلقثلالاهلنيهن

، ، ،
.)

»سمه»حعمةثهضجم،مبسب

اء،٠..ه.ولماه،

ىلهطيعلقتنما

٠ضسنيث«يدنهض،قهيدهنهنهثملين

سههط.نكيف٠«مثهممملثمنلإ،لطدنههمم؛سن

ر-انوزين٠سسيإبجينرهقنيذثخل«هثهملنعه

الها»ءسملمنب»هثبلق٠ضهطانهرسأينفطعنمو

«لئ٠سوقانممأفنسثهلاله،.ةملهءم،ة

تهمهم
بخرتمألنفنةمثىنغ«قهثعيمنءهني.سدنهنب،سن



لعل»إل-

حوه،ء..ه.غلت٠.،ءذه

نسإلهصقنطرسا.»بك»أحهنو

لها..
٠ضسهرهدههإ،مل،دئهلهطسثعلمث٠ىلهملنشل.نه

ك،أل،،هلحم يللهه،إل،،

٠.سم...٠ععععح.ح رياهمهيادجهلادعأهه؛جدهصها

.ي

سسارههثجءحهل«٠م،ينلنسس٠نشهححليللهت
 

.،ه
أل....
إس،ختسف،حتهؤيهه.ردنيجامرايط.ءاناإ»ةنهف

~ مع.

مهمههإغهده٠ر،هممجةننهم

.،.
«ومهلفههسهن٠}سنحبيلرهبئح٠سئ«شعن

ه ه٠،اه..،،.

عدم٠يهجلمعمويعحههه

،..عو.و..

٠يترسهبااتإع.داءمبط

عوهي٠ب..

«ل،سطهفلنهلقه٠،سدئإ،لخنعندهتملينس

،.٠..٠.

إععاحلمينعضت«يخهلمللشيتس«مينةبثخدط

،.يت

سنع«ردس-اتسهغل،حتبرين،حخمولقثبرط

وبوت.

مممث«سعلمتريملرنسملرممثهيل٢ملنر«ض

ا...وه.

لمةهغل،س-رنثمن«غسطهف»هصنللبياطململه

،،.اه،ه.ه،
..نمسعهدهم،مامبههمإرسحللهفمالس

.٠٠بعصرت
ملأهممملخسئخرخررمههسمهآزهثنياهنيعهسملم

و..

سد-هنبههلةنو،٠لقنضيختهله.كينويفو«

~ ٠.٠..

مبخس-سلةمضهبهبهيلقحههغمملحلل«

.نميه٠طهه



-ل»هي-

،.ه

منخمثمل،هيوفعنينئعك٠يمل.هنبيللوتد،نم

»ههرصقبهمع).رنهننمل،ها«إحى،دفهمل،

٠«همهسمئبإحنةهسحإطسلحومهيهنأ«ايحنيي

ممسثقههس)لنط،هطهغئهنيرمدننخظحغ

٠مسلنهره،خملهضمهطهس٠نهعمانيتسبخه

لةهلهرن٠رصنمثرمنلنطهل)تلذبردنيهننانمثو

سينلهن،دهمتردنيينغ.»دنههخ٠هتئإلمنمن

سين«ههإأامملاليزمثسةهإرعكلزنطةحته٠ليفين

يفيندكنبإذشدههيسملهثخد«للثسهإنلأب

٠خسنانمثذنمءأله،ميناهندمبسننلنحيهتآ

للبهيبلإمبةةممثاهطاقن،ضهمثننل٠دهلمثهطأيلن

،سدئل،.هيانلئمل،هق،ألانلنمل،دهدإشهلدعرن،خن

ربك٠رنان٠ودبيهينعحبهئلهثنممثيكمهني

لصنسقهمثرمن»بطحهخدنه»ننرهثدنن٠كدف

مهمدسلرشندبسين،ظإ،٠»نينطدنلعن

٠هنن٠ههههمثس،ملم.روبآهتنب.هذ٠هتنمث٠رهنلل

إشهلسي،مان.هتنس٠لنغههينهملارييمثره«سوب

.

هسمتلندلنسيهنحته،.نط.ينهم٠»ندنيذانمثرعشن



-لعو-.

سلاغشدنبكمل٠نحمن٠مأل٠حنلهمثمض،حهصغئ

عم،٠انموألم«ءخههشههيل«بهمهيانغجل،ه

موه،، »ةسنريلسئهسكإ.هنىههمل٠هرمثاةومةهبغ

لزنملهتنهممللمامنشوه(٠اددن٠هتتئمث}نآلأل«ةه

سهتملعداييههمثسضهحع»نهت٠اةنةثمسب»ةهمل

 

،٠٠. مءمثهههه٠للحيسالدومثلةمهثههيهاننهممإط،ةهمل

رعهثسوبهاهتحترسخن»هللةههقهيتشثقهأل.اذبن

بوه٠
«شدهث،يلهل،سونرررعهثحهللهإزسهههرن،

وو.،،،ه٠لت

يبنب«سسئهافتن»ةنماس.هحسءمينس

سةههإ٠هتههلهنا٠هخسهدبهإمنضهميهمثعقهمد،ذ

٠لة«وركالملينسطسين«٠هتددنطوةنةه،

٠رظقانقه٠لحفمان،حنمثلدئعطههناحلمثه 

.»برففن}سينبإهئعحيدتنسندنملخهنسف

سنهسضحلغطسينبيهيقهئمنسنحيب»سؤم

لعهل،سهمثلنحبهترمثلذنئزثهئرن٠ينر٠هتئلة

.٠
٠٠ط٠سههل،ل،نةيفومثبنطمطهنم٠نينك

 

ء

بلطنوشتسط٠هغنيف٠اناباظةمعن٠ءخيوين

٠«حسهنه،ب.نسحيهينييهبيه٠لذننلن



-مل»لج-

.

.
~

يلسضهلانهسنفنقلإضهيهههانييممث«هيهىننئده

 

»دانبض.كءيثحبيعسخياليوهمثيشمن

٠دننسعئهيينهكطسنىلغاليو٠،قهملهننهثايط

واه٠٠.

ل،،دلن-سغوهلنييللءكهينونون٠إغهلال

.(

هنءخئسسسهدسثسههاىفهتهمللا«ىلهه٠»هلإنملإ،

ع

«مسةمسحلاإ/لقحلليننةنلقئتت،عغم

جدنقسسطنب،.جنكوانإهمملهىبثيثطاملهنعا

دسك-هينومبىنمننامندهض٠نهمه»قلسوقننمإعفل

ركنن٠احتنثهللخسفثلال،«إنغيلبحدتهاإينميضس

بؤنبتيهتيينيسيخإوىنههههد،بئضعثدهههيهكه

لدهخنسهإ٠دعئ،طهمه٠وقثههننحتلع».اننيد

هعنضظبلنثغةههج«طدمنذاسههععلب»ضعاطلل

ههإليمينبههحسضهعؤه٠لزأهثسال٠وندنمهحننهت

.. ةنهإطلذننههةنهخمحباإلفثنههمنكنةحلنزو

ولوهه،،ه

هطهنرلديئسملللألمثكهةم«دكائ«لذ»همدب

 

حل. (نوبم٠هئثسهسههىنغ«عممبسدلغهممل



صعصهعهك.لالل-

عم«١»مل«ملالملللقبط»ملطالملار

لتوحههء»نقثوو١ههسيململ

»ملولطالا«آتللهلطمبطقي»اياهل»

(عت٠آعهلهت«اطكأعسه٢سلدململءلقب،هالصل».)

للعبس

.نملددممههحل٠همهه).هليهصطيماحسهدهعلج

امإخسقللب»ه،اهل،م،قهإدده،سااد»نس

هسهساسسةب»المعمهاحمسوسهسصهاه

لهناوابهخريملعلههضههع،ءهعيتهاهمع

هبه،مع

ل،م،قهلقهحلسسههلهعهوههب،نقهمهبلعكهه

مع..لمهيبدد(ملهعههد؛سهسدهح 

يمحبهاليخ،هيخطهللب»مهبم.لمهي»ذهمد

»ةهحمحه٠لههععمهسلمثيم،سنلددممهسبيضر

.هلوهس-هبيهل٠وللهعاطبهاللسرس،ه؛إهمههجوه

طس-دان-علباههخبعمللدطدهالطههمنياهنمث

ل»»ههلاوأهتاملت»»امل»مهوتألاله»أحك»اقملأ»هاقاعاملاقملكعيهكملح

ملههته»ه٠يبههحعهبمل«هى»هانمقامسحعه»أاقه.لهو٥اللانت.

حط»ققهنهت»كوهمل/..اك٠



-لوو-

هةهلاوهدهعمللسههللبسبوساط.حمس  

ملمهعاهههالطمهعخينملعجصإيط»ىهلمسهقعحب

رههه»مهرب»البلساقسجوهيمبمكدهع

اوهادهدح؛»دهعب}لهسبيدخلمعادقع

يمهل٠٥ظإبلدسدهاطهعهم،مه٠جميبههط،ده  

لعهعسعس٠لمهوةهيلاددسه،ححهم٠هتهدهحب

لليبديمنلللنبهلقهغاسطدصب»سمهادهإطههبو

لعمخدطلهمدملإسييصزعد؛نسحعملوجوه

سهل؟»عملد،دسإيهعيمبدهل٠إصعههكعهه؛

مه،ضه؛عسإطبهإد؛جاللل«نالطعم٨عهبعامدهو

س-قهيهنردبلددمبعحادهولبيفهبآسبغ

ادمخهملدهععلهع.لمهتمهمململادهعإدقده)دقن

لءهسسمهحلجإ،دههطحه.لمهيةهمىلطفنء  

نيه-يطءضهللمملمهمدوهجعهديسهعهعالخه

للم،

لدخجل؛لدعهلخعلللسيلطلسسلا»هدهب

حههمدهلملسهطثلمعيممههلمث»هسدحب 

للهسسهخملهسإهأه«هسصهههإطمعهداطمأل

سبجرنملسهبجن«بململههههملل،صهح



لكملوع-

اهجةنسحباسسا»ولساطلهبهإيطعملعهبءه

لمهمونياهل

ردهلمعياطدهمسعلادهطعب»٥مو،دهحعمببه

بلسلدعسةهحلهصطملهسسأعلديممههه،د

وعهحععاهلفشرمح٠هجطفإلهميسجعههنبم؛لل

اهبعلصهبضهب٥٥ههمخعللهاطهباطيهرهح٥بهاههه

ماخ)مسجللللممهاطبميهمهثلمتهمهععملد

الطهعدهاطهعد»عله٠ادههمبللمهحصبلهعهداطدط

هديمهشاطب»سههإملهسمههيبلمهمللمث

اا-البهومبابهولدععهدهإط٠لمهيهيدخاهبوعي

ريطخنيهل«هصهس٥بههاههآللبدصع

إدهاطهصهملسهيهنلهضحفينموجعدم،لهم

 دهاهنع»همهولسليقهعهدايط

.

للثهسسدسهيلمعروديونيل؛هيخيادههدهه

مهعمويلمع-اه-مليناهليمولةدشرمو

يلههه؛عح«مءعههسل٥موهقهباددهمهليمان

خجسهملللهساليهسلودلالإخهحيضملإدملبم

لسالسسيملقله٥«اقمللت«حه»ملههتههوهىملوامله»حأالح»أقث»كعه

تالهث»ههقثء~~

لول



-للل-

نيدم-دهعبمدخةمل٠ؤسلللههخلسوهددغبنينط.

الفسادولوهدحتهنل٠،جبللللماطحهوهسطه

)س-دممدهبحلسسسهههع)دم٠ملهحسث

سهصهسالاهنيملهدسس)دمههملعد٠سسيه

يدهعم-هسكعدقحااذههدنههيديم  

فاخءسانهيذههءمهسهادنبملهطيهدههضه

.لهاطبادده.ددهلمهم»دلبسسهءخ

».سمه.بهثسدهثهينحلهنل٠ععهلحلههب،ح

هعسضج-هينحعههيننلمللديوسهدسهقهب

ادهقههمباههإطهعحهللثصهيدافببلمهه

لددهبهههد»م٠هه٠بعمههيسوبدلهممملددممههب

 
هوهدعارهاط١حهسا٠٥٥يدضهس»ههس

٠بهدهطذيمسمم،ه«سعو»هتقاييهننحهه

لعهقصهلدخحيبه،هعخبه»ه«دعمله٠نيمهم

،٥ههليبددلهدممههاهبولمدهطهههه
 

لسملبئه٥٥ليه،سعبعابهتهدهعههنمهسس

»هعسقهلدنإه؟٠ىبسزحهاينيدجتبلاطوبهبههقلب

همهع.يلمعييخسدإطخحبمنندهإينهيدهلس



ععععل.ل»إن-

عكدهاليوعاه؛لوخدللفمهسلبسسهفهمل)ناح

هل،دخهصهاهيلبه..لمهي.هدضدمل،حدههه»هدم

إهصسسخبيفمبيداههلببلههلبحقلللإد،

هاطمابس.

اصسطعانع

إطهه.لمهييجس-هيمعلى،دهقخ

 

اهمولههلسمهلللفللب»يسمي 

ه-اردهاهملبه٠لمعإععةدههععمإحصت

سههه٠ومثبهم٠دبسهلجنلهشمللمو٥هميلدههاه

س،وىهس،،سيبابلهنيسهنيقهندهادههههحعي

»لمعي.هبر»عسسمباهماهمابسهسمثلس

إدهسلسههلمهيسهتهدإةههمبلدههلايدم؛

للهمدله«اد-دب٠لهه،بلييسههإهسهطههد

بهه؛رطس؛فرهاطللبييههيحملممإهنيرطخهاط

للبلءههسهطم٠رهدهجدةبهسطملنو،ع٠ولهياطوس

.يبدإعنهلهمممإعهد

اداهس-دهليقلهاط٠ملهسهدهعم؛لههط

اسهالسلبههههههئللهيبيخمههدههل١هدل

.لهنيسعممثادهخهقلبهيعهط،بعع،عىنعخةعهبو

لل)مسةمساب٠لهههد.هملحيخهسغبهنامدهب

.



عنمل»مل-

.

لهطيحماجاطهدمناهننسلدهسانيديينهسالح

يالسجللبلللهيتحييلدخجلءاهب٠يسعدههتملس

ليعإدههسهههلقإسملخهابصهلب»لب

لهميلسهعخيجنيهمعهءهيطمس٠احسنطلدعحبحه

ثسهديجلب«منيسدنبهجبب٥٥علجك-بهوب

هنبادنس-ساده.الملهمبلهسيس

 

 

ياجا

.يديبع

لمم.اهةعلبهسخهههاهيهمثصهخبهم

لمس-ينععامبسني»عههقدهلطاامءه

ل٠ء.
 

ابلءص،سسههانههبيرايف»سمي

للةسسصههسهيةيهلممهم٥عهبناهتهافةهس

٠لدنه)سسعذههموهبهمب٥ههليبهحخ»تمع

لههيطحسسههبهمنيعهدنياأههالدعهدجلهه

جهسإط،هسصهمهم.يسدنهعملةهحمهال٠دههع

٨سسحاطيبسن..لهنيخههعندههسلردسءسحبه

يسلاسوه»ياه،لههق»هبجنإحههسلءسه

 



عل-ل»-

اده-ه.ملسمبلهمل»هيعيههسهقهقمل

هعسعههملههلسجملهسسم،ضهلأسإهصهق

إدهههثمبادههخسسم،ممهدهسل،سسسهغهب

اليلدعتسلملةسهسس.ململهمههحههلمثيم

ردههعئلاهب»درلساديهةهلادمهثبع

٠لمعههم٩ديهبةحنطمااطالهمث»سس

هعهسدههههسدهبملورهقسهيدمهملعع؛ماع

لهدطب»سبدمل٠همدمه)هلاليس(هلعخهعهحه

لسلفط»»رصحسمنلهههه،»حخههلمهيرماغ

إسدمثإدسهعهههبلبههبهضحمج٠»سمهيهال

إسمملعطهه،هادغبلهس)هذهس،لهه،لهميهبهعقهن

للهاليب؟هتلليمهسمث»هدهعيطهمسدناعمطم٥هل

هض،)هدهاطسقيب.٠اسسبمهللهحدب

هجلعمل،سهباللهدههمهل،هي(ههههمهلهاهاط

ل،سعههمنهعلههسهمل٠يإمبهنهللبلبسب

ةإطههقإس ههحهاهعنمولدععهبمهعم،لمهي 

إديو،ويلإةضع،بسحبجالمهلؤسب،ه«د

همعمإلهنيللق،هبجحيهاطمهلاب»هده  



-لاعسن

»طسبهممساطلهثسبلينلاسمإدهه،ه

مه٠يسسالفدهلعممهسصهههةهبمستحعحببه

،لم٠ههسسخههسلسهعسسعههحبهاخهيب

٠ل،ههةطاةهيلمعوالطجعلل،س»هدهبمكمه

«هطمملهدههه٥شمهيكنهنلدمهه»هقحلحلمهه

~هقه٠يصه٠لمعهتلغهدصهيسيدهةيمقبل،هاه

يمهسذعهع،لمهملمهنل،هدإعتهم»سحبرسجت

هيملهدخصسهعه٥٥هلجصذةالحبلهةدعل.دمن

دمهت،حهههديماط،ياه،لمهيقدطصمثاسللبمنرسجت

لمهي،قهسلهصموههة٠لهساط«وهحههقاحلمهي

،لمهي»سةدههسط،بيةاإسسهبسيسم

يباجلإطهدههبلسإمءمدنهلقهعهمريمثهااطهإط

»دهطدغآءعسهسقهجنإسسهلدهةللهحيحي

لهسيولدسبملإسوالهههاسمهإدههعههلمهي

بإسسدهلحلمهيبهسخ٥،لهههرضخلهاط

هطبملهعدهل٥هسهةطحلمهمبسدهإسسه

ل٥لسهلهسسوسجللخهبرابههل،لهمييدنده

امهمأههلميالنهةإعقههتاقاطإعم٠هع



-ل»وس

إدقحسدهلآإعرىل١هفهبسهيفنهلطمهموباع

 
٥٥هه«هاسعبهسعلههء٥ه٠بعهعخ

ل،م،مإدهاطهملثموسدههضهدهعساطمهخنق

يهدحخهه٥ههلهبع،ضهةإيتيهنذعه٠هل،دهمو

جقهههل-ضمويمهاسمو..معنييخلهههضدغةالط

يدس-ىدهمبههسد؛ه،دعدنإعملههه٠اهطهىل

وهمسبهمهيوهيي٠طاه.برطاطسقبهدهعههإط

يهسذعإطلعةيمعلهيبرسجتبلمع»منيمه

يخددههدااده-لطهسدههحبلملهمثيلمعتعن

ينددهبهسضحللممل٠ههلبمهللمث..لمهيامهعنمل

لهإطللب٥مهللهس-الطبإسعدههإدمثلبهخي،لمه

يببسهنله٥ي.سمخ،إدمثرهن٠وهصدصسهيههمل

ب٥ه٥لجع-هلاسامءيدهيهبحسيهاطه.ملل

معهاطههمثإهسملهصاحبسةل

يدهءدهحهل٠هسضه»نببرتدهمه»مرإدههدم

لهسرمهلملهموهسهنيههههسبح،عادعو

إيخه  همءةالدلبجعءمهس،،لمهيسمه

اهنمثعصإل«سيلصسهههعدإدهمبسهعهعهههخهو



-وع«-

 
للبمسوملرهن..لوعي»مهطصهه»هنموللابهو

وهلهاطهب»دب»وسهلسللبيدغالهفللحعهخ

إحدهسعاطيفدهبللبإعقننح،حهههيدهجمهطده

س»لللبةههدهيبإع،ه»دمبالدبور»باب

ليعللقهتهمهف،هسط،بدسحههاطجعدهه؛يف

 إطهل؛هلهتسعهطلقهعهحبهدهلدسو
يه

لهس٠عمهحللهمث،٥٥هههىبهههسمثإسعبخمقهدهيخ

ليهيرهمقسدممههتدهعلعههةععإدسةدههبه

ةلهههخسد،مهه،٥هعلهعس،»هض»يمه

لعلسقههلسس؛دس؛هإهسإط؛إعدل،هالسعإدهم؛

»فحإنيمييععيدخعههحأملهههينسمثةطجلههح

لسوودهس-دلحسو»ذحي)اطسبلعهههم

مهدمهسههيطخساطاهمللمعإحهلهاه٥٥هليدم

إههس-عيطةمثرلهثسيغنهه.لمهياهسكع

ةةيخرمعهذه»وللبه،خههحهيدهمته٠بهةعع

مهن»بخص.اطعثلمهيوه٠يهيهمهنلوهس.اا

ادهمةم،حهمهدباملهلبرسجتلهإطعلبههنبسمل،رص

اهدهعإدخةمل»همهلمهمسعإحع..لهسيعمل



-وعمل-

ربدمليثسبللهعم؛لمهيليهس،لمهيهدهج

خسههه٠٠ادلةلببهضهب٠يهعدههعامهلاهدلوب

هيللهاطعضه؛لطملهإح٠واثلذمملسةللهطصه

ماهسبعسسطهخسفانماهدا»ممح»حعهههلهمي

اعبسههإرههذههإقهنيلددهمههبخمةعطدثجمإهه

هتةسهايفرهدإهخهلءحسههم»يه٠لمهيو،ه(هل

لدسهنلهدمبضهعلهإيتمهيهلبلدههح،لدحقدب

»هسللعهيمللءسد،تمسي.هسهخلدهتصهع

لخدمعسم؛مابهه٠يعبم؛٥٥هملههههوهعك

ثهموليهننإسهههبليلللداعلعمحلهع

.مه٠جهههضقهقدهسعهسعهيهدههالااوهو»مهم

سضهبهلهستعلبلسحعلدهطمعجمبلهساومني

جرولطسلدساسعههبم.ليسخحلهحهههدععمث

.بههححعط.هداهه،هه



كععع»وي-

يبال١«»»ملال»ملعب»»ايلو»»»ملوط»ملطال»

!قتاعاآع«هعيطكمله.اوءقلع»٠مل،لخس»ب)

ههسهدمهمثس،دهبسعهسمثلصهحموهلإ»همس

اعسهلبسسهقهلهننسبينفبسيملههه

،سهههسههسملمسحسهسملعيمثيهل)دممءحهياه

)سحب«ه»همسلهسسبعسس؛هعقدهع؛نيههمث

إعبسهلهدلملادهيهيمينمجبيللهإسعدهىنهه

مهسهدلهسيلملهههإطهاط٠عهد)هيدةساب

سضهغإهقهوايقبجدهقسالطعحهلهاعرلمه

لمهيلفق»سدهميللهبسهبهضهلمعلله.لهمي

لبهسخسهإطههدهع؛»نديام٠لهههنيقههههمللله

٠لمهيةدممث»سمهذهءرتم

لهسضههمهحملهسدهبوهههموللايذهلوديب»هن

»ميس»همهد»هسهلطهه؛ذعهحسباوايهله

عملبلسن٠اهسبىباطهسههإطتههعهد،لمهياجه

«لتسسهلهمتهبهه»لمهيرهععبه»سعالعه

لطو«نأتامل«ملح،أكظو٠قال»أالمل»٠»٤هيضأاملهوقمله«هقأالقسقمه٢»متهيس

»لاقوهوهءقك٠



-كل«-

امبسسسهإطللهلهههلسمهيجناهسمهعمججهل

ها«.لمهيههحنمعسهإطعموههه..لهنيال٠طلمللهدممه

بسرجمجه؛لدخؤمثخضههللهه٠ههيب»اطهعمو

ع٠هسخمهسلععه»ههيعممهثعاطملوبهسمع٠سهنلمع

 

 

.لس،الدهله-يطبةقعصلحهدهدجاه

»ألالهللهسصلماه،بادعصلعينمدهه

هماخهعمءيض،عههئلمهيرطعةهلمهههصمو

للمم-سنو»عبسبلجعيلملهلهمحىتهههيهإخهسخ

.لمهي٠هحخةماللا

»مهدريس-مهتلهإطبادقافلهستاهلمإطلمثملوهخعهل

 وهووإد،طمعهه.لمهيامهعمجت

ومهةههقهدصملعههس.لمهيالطلههضدغ٥يه

لمانللمءدسهمولهسل،هشعقجلهملحل«صهاطم

خمنلمعليب«ايمسمءلع،عهيياهطاع٠وعه
 
رم

ةءتاسههلسملهحقهنهنل«مقاهبلبخخه.هفده

)سرالس)حملععليبسةقملاليخعسمملول

ةسونعمال٥هعهمسءمهنهزطم٠لهس-هبإخ.ومث

٠مساط.هتنهملينسا،لهسقفهخقاطلدتعمإلههتدهح

ل«»حع»أاقو»مهأو.هدجملعهويبملهلاهلمللملسيه«بهمهيه«لقعلبيب»أملن»وان«هو

هملسةسي٧اللمهههملهكنأههمهتهاقهبايه



-ويىف،للع

ملسملهوبةهحطتادلسبلدضيده.ساطللب

.ماهس.هاطلمهيهسبملجد،،رايف»لةهههبعه

لمهمهسضهههيسهع،يهصل٠همهههلزينم«هننده

إعمهعلبهخاعسهإهلةدماهينبإعص»دهع

ادسءبهمهعسهظهمموةثههخههه..لمهياجه

»سمهولههلعلهعدلتمينامهنملسسبد.عهمهلمه

»دهصهالهسيمدهلل٠ومهعفإطبلعههعهل

٠لهههومحس-هيلجنلهدم،هههامهسهاطحبلللسب

ةم}لتق»لبطعم»»»)كلملا

رسارم-ميهفس٠هسئهاننثجلبسجهتئح،،لعهئن

بيهأ«»نطوونب٠هخمهتسثمل٧وطعهغ)لمأ

ل٥مجد-كسمث٠هخلقهعن،حتهلزنيصهئهننمل،ج

ل،هعههانينرن»ضهنهئونههنغيحذئخح

يمجنرقن«الهوهثه،مىننضننصانهومهل

.م،علغههظلحلنهلةهنمهه،همل،دهلظآلخههم

ءنعهسثشلأسعننللههنهلهئنيدريئثةئىنغمئس

لقئنت»كفوقب»»»»عسأيالايهولنململ٠قت»علت٥سمل«قملن»»»»الاقف

هنايبب



-»إف-

ل»هيسيس-دهيعلاطلهنيهسندءثخون»هنعلنن

لخسسلطلنكصنيبطللس.هنمأأبأطإنظضهه

سئسسسسضرهؤعلحلنهمجلانوكهلس،غمرهص،عل

يتهماسئنبل،أطألنحهننهوني،لةج»نلنل،هقه

قههضهثلسسئه»جهةدناحهه،سةوليونهدخ

لئدضب٠مضظديئ،دئكوهئةي٠هتهبنننيوهل«تأط

ملةثشاءلننإقق،هبخطعهئلم.كسناخربندليف

دمملسئأدنسهزطهمتلرمسهمثس٠هدمئ«مهملط،معنن

عان-منيسنانهننلنغههلهنسجنئدهههومع«

لملشهههيل،لةههاظس،هإ،«هيسملمعغطس،سئ

»هجسثسسهلهئهضورهةهثإطلخهل،لغنتغإم

يمةضقهب»قسسنللثخضطةنفهدلهلإنهنهئه،

»نثهثعبللهتسههبعهئهقلليهثس،هسفنه،هي

رسنه،عهئ»تنشهلنهههقهطملللنل٠لانيهطخ

«هدبجهمننقه)اللءانن«لهلنيدو،رهتظيل

ل-ع

ل»»»هتب

الالانمل»عأممللقب»توملل«للهمبقهتسه-هلاقعهلعه»هملهحهل٧لوأ»ه

أ»«هيبملحعنملالسهه}التوسملكناقع»نه»»اقوسو»هء»تههيبهاو

احمقئ»»»سملثهء«حلمل،ملعه»««ملقملعمل»«املالنتمل»الاقم٧أ»اليلمل»»هوقالء

هقهه



ع-عا»انعصعهصل-

،..٠«ههته.ب

سجبنتهحبلينناسهدئنطاحعه،مهههنذمعنن  

م
هههسمثهىلظهسل/وحنن،وه)إنسونق،دنزثههمهنيب

.يمما .نههئهييهنيص،ملكلهئقهظهختوقن«مل»نعنظه

 

٠٠.ك

للهثعننهلملثقغيختيةهه،همتهشايطملنرعزءهملس،قهإغمثغ

ذه
وت.أل

إشكقنهدليهإننفئهيهكيمطسنع»شعيىحمليهئين

،،وث، ٠و٠،،

طمل-دهعمإلكامبه .لههنتهرنايلمعهئثقه،ب

«هةونالسبملألشو٠هين«يلهبنيرمسهل

للخبمهحإنبضنيلةنل،يمثا.عقنانرذلأس

٠ل،رقسلزوةطسهويبهعدهسهيئضغنانجهلب

ههئنييسث،مننلقرعريساءمثءهنملسههتهو«خ

لمث،ينحاحلهائلوسبوئم.هملنئهرنكبطهن  

..

ل،خئهخنرمقثهيجلىبثعيه٠هحمل،ململيلنيلمثئمهئ

(إل..
هنيطسعهملإهتإخظنعمليفثيت٥سه،تملههعهئ

لع..

،.»ع٠
دا-عملهمهنوالضعلئمث٠هرلملرياط٠٠هتنللن«إه

لت،ع،هل(،،.هلوه.هت
»سهآطراه-ملب٥ههإإنضاهعم)هدهعهسح

.٠هالهه

إننهئميهي٠يل،.ضفبنق٠«مفننه.مل«هحإهتهق

،،بههإنه...هع(وهيمإل

يجاهل»سمهبهه،للةهننيحملرتهاههم،ه)يننحاني

عحؤنيهئمملمثمنيإن،هعهلينينلذمإتنيبئإغتطةو



-إي»-

(
..

مهعسن»و«ب،يىلنهل،لنطيوسجهيهحرعزض

ع،هل٠اه
و.٠..

هبصعس،م٠لملهسئهيلهيفدحتلهنملميجنيثمل

...
.

»ظرهإحملسسساأوط»والليميغضهبهيلمئكح

..و

نسيلمكخهثفنهينكو،قةوبيانه٠سكين

رهس-نوءيفإمعرهظ٠ا«اطاىنبباغولهالتنبهئلينش

ل،سسضخههخه»نمورنبهيمثعاالاغةل

وإثيئهحمأقمث)ريهنملهلمهاهبنورن«هئتبهث٠ةلان

اخس-كايهسحلسئم٥ههثل»هطرنباننإلملسهنع

يننس-رشيمهسك»دهمل٠لفسأو»نييهمقسئ

لالج.هن-كمل،هئللعهنيل،بنه«عشعيمل

هسنانيه.رمىنهمثحم،،«منطلطيمؤقهئرن

رهةهعمهقسيهخ٠انيفن(لمههسافه«بو»غودهه

يس-يغنمسطهيبنب»أعثهرسااغمهنفنيهيكئ

الينتوإنممه٠اينق«عمقطسهيثهرنعخ»دة

ول،ه

عم.

،

 

مغحم٥جيبئسننجننرعظ،»نمىلطهه

عله

»ىن«هثحد،لملثههىلخنيظحسههيإو
 

.ا٠. إطينيتئجهحطئ.إكسههثمهحهضيخ،سهههذفوه

 

لاله»ملهقيو«قهلت«ونملنةل»»»وسه



-اف«ع-

سنخيقةنبئ٠٥اتانىلطهإمثويثبهيه،تاسمل

سطسإطه،انساظاظددملقن»هننمللاشمضت

إطيخ،همسئلم٠اخف«مثءغاطس،نطه٠الأهمإسهنإط

٠هننس«عنحإهمهن»ديلم»ورمذعلدلهصن

بسيل،عمنههمث«هضهرمكهتكةرمهنعمز»،يدهه

٠

؛
.

مه،ههئهههيسغيإقهنللنوةهههكيهلس 

٠»ا-اننمةنالطدنرميوقتباحتهبنغاطيحعيئهتيب

إظمهنيلهس-يدنليءبثسطيننيلمثاغرهل٥

٠هرنل،خ،نمائاطيخ.نسلنإط،«عهسجهرنصلأ

مسسغه٠-ننردثضلانيفئنانيل»ههإنغدهبمأل

هنسبس-نمجنسبن»موهمهنرعشإ،دنه

هنادن«ههاجهيدهننانسألخه،لي٠ونروقت

اله

مها
هل«ل،عهبثههىلرحتهدهع«إخنومثرمط 

ميجهبدطههادغدهإولمل،مم٠عغللثشىلم

هبهرهق.»هلول.(وهبله٠

ادهعمقضثماهلقدههلماو»هت٥ههحهملح

»خ-فنعبإ«هثههنرهىنطمثسهن»رن««هه

هغس-هؤهبجيانمث،إغسخخل.سينعئيهنيل«

ا-يلملةهةوهنع،حسيبنهعثي،هيلتيلظ



سوهو-

»معدن»دنإقميناثللعنميال٠ل«قضذمهإلذن،

هايمليثهسصمثجشمدههألمتلقادنإءخمهي٠سهلة

بهلهثرلس٠نده،يهلتأهإهنالن،نوسإياانبههتذن

)رينهسههثمم٠يلهثدلل«يلننيلمبمثيطبنلأ

»نكان«٠«٠قثهرملبلأندئلهن٠»ةئينمهتنهع،هئ

حعأنإؤنك«عل«شثنع«نهيطهننييينذه«بمهل

وع

يلدسيفسنهاثالهلانخهسنتىلئهلما.هبئهدحتةإب

.دوبع

يبك«رسآهنن«.إ،دلننجغهاعملن،سهئيطسو

«منءسهلبهنظهيخينعهئم٠ليهددئثافنع٠ههنهت

يمسحبدينعتللنينهينميهبءلنت«م»بدن

ذهها٠

ردئهبث«مهثئإصنمثهلب٠هاههثقنلكه،ل،ط،هب،

..أل

«لل،دسينضهيهن،،آو«دهضههنمثددشو

و،ه،هه(رنل،لهك،،وه(
»عمنسههاهدهعبهم٠ل،يللعس،قمجدابادن

٠له
رت٠٠

انعمحملألمميقههئدهإئملسه٠ه»هفمةلهإط،غهن
 

ه.٠ك

خسمي٠رهنههئيوههإطيماس«هئخئل،ي»

ه.،.،
ل،ه،دنم»نل«ه«عط،يلحهفرضيلعضدههلف

 

 

لت
كنهئيفهثمشهبثهبل،بمةبهمانيف

وهع
٠ل«٠هوهلطسه٠و»ث-نمللةشحةلههلد

ل،



-ولا-

ع.مع.

»رثطظ)سأيل،جىنن،عههرهنآلللهههيمث٠اهلوبط

انجسقغده،إةمعههيلن،،سئالج.هيدانرنتيال

رطهه«٠دناقاهناط،جخف٥لةتههينمإ«قاذنإط

هفي-ايطب٦اوبسئييقن٠مهأبلنهبنم»ةنم

،ه،ءه٠٠،رتم..(قه،قه،،وث،ه

يعع-عا؛لةههنذخقهلغئإلاغإهغ»ضل،ىل

٠لاسريهئهضهنملعمثأل»هئلم٠انتخيتل٥لخدن

ويثىهناخحفنبل،دحتملأل،لحلدحلسمغلاحكم

مهمهءطمثي٠سثانئههههرخن٠يتفضى،هأ«يقل

.لخنهطؤحتلهثذيطيينهغقهمنثلزهتنبئمنعثسأمل

رهخعهلسيندنغثهدغإهةء.ةنشخدقسئسلم

سه،س٠إ/نيرمنولنيشلدلأننحكههغدهمهن

هضهيللةمهمكحتزهرجه/هثالثيإاملأ

نم-هلبمئغ٠ونهههمكيمحتئبنل،يريههكهه

قنئتنسهمثددحنهبننمثايثهمل،.هتفخحبىلهطنيتم

يمنسسسيينلإتن٠لخكآلمسنة٠ورهخعلتن.سثهملهت

لأمسنهبنلغبههعسه١بلأيهسثهدتمل،ننخع،ح

لنتهسهعدهئ»ةنها،خثامهعموينمعقنجمتنه

دنسصنلإنلن٠منتاهنكمهه،نييعميهمىنظه



-ولاعع-

.،..له،
 سإلغههسندهل،حم،ه«سضع(ونهح

 

«نمهء.لهيثاسدلنهفكمللةاإئهمثوملمالعمهضهلة

.
..، يك«سهدننثهستهسهعلدهحتم٠امعنؤغيي»ةو»نانع

رمرت.ك
سجندهنه٥سسمهين»طله٠وخنماىنئهفبانعلاحلهف

).٠

انن«سههحتهعنىنغسمطها««بدنيبنهسلث

رترمهآ..هل...ه ..ه ٠إنطضهيههيضطاحتحتثهسانضوسو

عم»طهب،اطإي٠قملقمل»الملق»»مل٢ال١ابن.ل

متن»سه.»اههنيمل»اتملهوالإلاهثميجهلةمقكاههق»هانتعاإلاأاها

«ننمانمضسدههئل،مأغهانحهطننممهف

رضانسنآهح«ههؤاطئاحهتنبوظيمذلنختب

ىننربمقسنن٠وعىلميللنه،ئعسنبل،إطثهه

ةلهس-ييلننحهطسيهخثمحلهخههعملؤسن٠ههظمه

هه.٠»مهصك،،
.للك.

هح،زهسخاطل«ذاصرعشبانننإله،هسعقهإ

٠.

يدهءدح

٠٠با٠و.

همملهثرنمل٨غللةهننهصئهم«قبيي٠«مإسثإغحهين

ولله،٠ ي،ه٠مه(ه

 مدهوسعك،قهخمإطاؤ،وحسم

اطههنعاسحههاهل»»هوان٥اقمل»»همهأح»سكه»أ،رلهبهههمنتءلوه،عهمص

هلممعههههقسق»ه«ه،ههههههتهع٠ه»أهأعحهه»»ع»هوالن١وعهاملهووةي»أهيبع

هوهتقامللمله٠

.



-وملو-

رفنملأإنءننيطض،ده،لهتماحطهثمانحبين

(..٠هرت..ع،.
...وه

رمنمثءدنمطذنققسب٠،دم«اط،لهتءعهعب،»د

بالتهرت

هعئساطإو»طغضلأححملهننس«عضهإويفل

هضحانيإس،ههثعمل،مخت٠تسهيههلانايع

.

.
سخ-ينأليانل،ل،سمعحههزنإطعرهغ،هطهصه

 هننلغ٠نحزمل)للقاع««هئ،«شإخه
»همأ

رهشبدنهمللأنثنعطبااشمثلحدين-طالبولينيظهع

رتهبفآنتيين(..(
لذصطلإ«»ئعمدعح»لأهمهثمههت٠،عبيلنايليكس

إإذضه»مىلطبقمدمئعدئا»مهنهتغللهتياوه

لهننيهتدمحتلكن«بصهادلهلللهنننمثىنغرنسةممنلين

لخلا

»دضيك-تهرممنبيمب»دقيقنلنحيدنقه،

 
كإىنهمانحهمطنهه،رههن،ذبهه،م،حين

لط»»»ه٧أتهن»»اوسرتنرتع٠لت-يبلأىالمل»سملتمحه»أ»هململ»أملقمل

أته»أهاههحه»مل»أسملهة«يبس

ململمهبمهنئساعه«»تهعن«عمثمثعموأمه٠

قحأههبه»انهلهك»هاىه»قع»بيو»نهلعهذملح»»»اله»هاوهه٠

لرمط،ذىيب»هههسصكن»»كل»تبحإخهنمث«هلهترسنئ٠ملقملالهس

»هيبأملأ»هع»»أو»طبكبعأقملهين»ال»أو»خبطمهوههلينو٧هههعءسةه

ملهه٢هنت«س»مهرتهإهوهوهتلهمهالن٥»سىمهوعهع»»لالهست»أاي

»انا٠أعةوينوويبمثهمم،نيرلئمهنطمهبهنههه،قميةةم.



-ول«كل-

هرتبرهلألإإإلبلمهمء.لهم٠ع

سءسدصطفموبدنلملالمهانتبءيدههإللددنلله

،)لكمع.،ءه٠مهننولم،عههم،

سمهيداوعثهشهخخقلليهعثل،٠هجلقههصه

«(ههئإغسالكةطل،هل،حيبة،نهثسهي،ههسكيط

.هلا... هلنعنل،.خفننانحهث،يلئهانية«ءثهرهطهعه

هتدحينبيهحنبمكئازلنبثه،م٠هحيمانلل،هع،  

»سم/هنايعبىلنعكمبنةغربهدطهشل،يلة،عخه

ا.ا

٠.
ئهنهءنسنيلسسثهلختهةهرسجتوخمغدثهرم،أررسجت

ه
ئاس-ايفقسنملقسنمناند.يطينبمولن

مؤمهئربد.ههعاقطرىللنيهتهجنم»نلأسنةذ

لس-فن«حي(هسد،بمةسأرىلد«نذهنهملهههل

٠،..هلكعك٠.ه.، ااصئق،لهسشطإهطدمص،رهسحتمجترر٠نهممان

.

٠٠٠م
.....٠

قعنةجنسإخهبثمىلىهطبللقنب»نكمنانما٠هنه

 

ء.ام

،طاواو»هيبتهن»قاوطعغبعيب»ه٣ليه»٥حع»مل»أهاق»٠

ال»»اوتلدعمب٠٠٠٠٠اهتعهااباخ»نكنمل«ايهقهيوملو»أكنساو«مل«مل

عهعمهل٥سعهعهلملوسلت»وهي٧أ»هيبالمهه«اململه»»٥امل»ملهاملهعحعهوهل

مله»اققلققمميمتهمه»مل»»ههجاملمهبوههآهههئكهت»هتنيمثهبهعههمثههعرني،»ضههج

مث»ينههو(سم»أعن)سههللنلعهمهت«اث٧٠ج»حأناع«سءههثثه»وهو»»مل»ه

٧هكع»٥واقأه٠كلاقمتيبسساأ»هأاملكئ٥»أهوب٧حهأه،حمهبأعهو،هنقرق

٧ه»اوهالهه٥هملعملهمململههههحأعع»أعه»٥))»امل»هامأ.٥ال»(أهقهتسملهقح

مل/هن،)»»اا«املت«سأجأ٥عححاق»هأهت»هن»توملهانهوملهياقهع»املع»قأه«ق

لهثهها،واملس»اوقع٥»ا«اق٥«ال٥»اياوأسسيه»هيملهوهويبملةأ»»تله

أامل»أهمت٥لكملطع«اقةههونتطكنملعليحلقأ-ملحسحأوىيبهكن«»عععلملس

)اهلانتيب-الهامململه»هيننالووال»نلمملةمل٠ثهاعع«اح٠قلس»ولقمل



-ولدك-لعج

مه٠

لههلاعط»سينبليلطصغي٠هنينسن،سنه

،
.

٠مامس،دهبه.بدنيولكحلهنختاثاينخسغطلننخههم

ععل اهإط،»سمهنقهإ،سخه،مريغلسهسكاط

لةوا

.

.٠.وهه

سرءرههنسحهئكننهثقللدهنحسصئخللناهنيمةء

مولهل...م٠٠،

ورإمهع عههريةءسةقملقق»،ننطاطهناإيثأملحي

إ

«حيههما؛اث،قنللحتةهحتقهرهيئلطم،ه٠هضثءإئهغهل

 

.ك..

،مونهذي».اله،معنم.نع٠مهو.هعم

مههمع٠هعمغينع٥ا،ههلةاقة،هململهتمه٠لل،

،،ته ااام،حمل٠«ىنهه،وعنهمضملضهخينهم

إعاههخ،.اكو.

.ك(هته
وملثهنلل«تث،سئرلةهحت٠دهث٠وندخوإذنوهتن

رلنش~لغبحلمأنهضنننقب»نهنعالاخ 

ع٥لملاملس«اله»٠ملهيبملهوسا»تهن١ووهسنتأاي«قثأ»مل٠»»اهبلل٠ملء

هتدسههعيبالوعاق»ء

،طهثمقة«يبملهيع«»مهكيو»»وه»نه».املوييهه»هله»أ»عال»

هت»ههأ٧أ»أ»»»لامل»مهنهسهاقمه٠»هنعهي»انهلمأهيبهاعلملهملهيايأعك

وأ»اقه»سلح«اقه.هلقعات»نعهنملأهأاقعاااع»اقهاناو»مهةاصلملس

مه«هلأ٠»الأ»أحهمملتحعهومل»أ»سمل»»»اقح»أهيبعملأهيبملن»»أ»يبالطملعب

٥ه،ملاواقعبس»ملم»»هتسلع»ه»»سهاققبو»»املس»هلقع)»»هس

كمسهاقأعتهقفأصه»كلمل»»»»الححملؤهليالقلي»أ»مل»يوسهيوه٠

الهب-لهاا-ملس»وهوجةمههدعينمهههلعكيهسههههجليكووحجق»هأ

كن٧هنتقهيمهةان٥»صحهاهلأر٠وه«قلمل»ملب»»«ااهق»»أهاملهن»ءاوه«مو»»اق.ووأهح

اله٧هيبأ«صاوه»هن.همهوأيب٧سهم»هحهايأهوج(عهو٠الهوحملأأ..)

هييبع»أاق٧حاملثص

ول»ههق»حهحرحمهقملهيبمل»»المل٥هب»حايأ»ه،مل«اهلتهةععلمل»أههتهأع»»هدس

»»انعو«ال«هايهالمل٥نتهتاقهه»عهم



-ولع-لعل

انضبن-سحان،يلغ٠رمعللمثىلمسءننيط

، ،

إنيضه

هه،(.

بضندضيب.}رغيغنهببن«دئملينت

د«سنزلةب،مئعةونهعهبنهلظحهث،طاالان

يلنننئيرولمينبىننخلللبفن«يفخمع«خلم

لةمة«ةملثبأننيينبط»يماينكينيليفاث

»مهنيلدنمانمنوللبيناقاخنداهسدنه..هنم

ل،سغقالملسخهمرضهقثسةلقأدسبننل،ئطلنو

م«٠دتلل-للدناىننيلملب«مههلفهلمثمهنمقنىنمو

هد،يمطسهام(يسأملممثلفبنمترنهههظه

نلإن«ل»ملالطلدمنه«ىبثمميهدثنزط

،

با
 

اننههرنىلء  

الطسهخسسإنيابساحمهضن،ألهنلنواقللثطلقثدث

(رت
بياهإنللبسنببمهسإنم،طع٠مكظدللعههخب

ينيىنطسظيي،٠ممثه«سعبمثاخت،لنهمحي،»يهنيس

 

وهول..٠(اك(
لملىلدس،ر»هكيكمل،٠هنلقنثاليديسيسيلدهه

يمثوينبدنهسنبنتنلهخمثلةنمث٠قللعقل٠كمهمثهت«،٠

٠...٠. هههمسةاممثبلمنةثهنييذ،هك،ضطتههنمثس٠عهمده

لهءه
..

.
.،

مهستهمث.ائمل٠همضقةههلدئههمثسههط،طئههمث

الهمخسلههمثإنيغقهختدامهلليننيقحفهانيك
 



ع»له-لي

يلزضعئبو(ءدمل.وهزن«ث٠سنينرهةنيه٦نآ«هيدهو

 

 

يلدهجنجمانطضنإهنحهثههمهينتعيئبههضنظع

وت..

منغدهمنلنساكرنجمثوبئسئملريضنئعضاخ

ه..ملههءول،وللع٠،وله٠،ي

إنئهولقسضخمعهموإملهنكه،ءعهسهععهقتهم

و،اضحرماس»متيك«الطيهيخ٠ضدلمينسب

.،،لههل
،هل...٠.،رت،

ةممعهععأعل٥اإةء،هإطلةهؤسميمهينستمثاعمث٠س،قه

عمج.٠

.

ياه

،وندلأيفره٠ههنإقاند،٠يههةهتسجقتثه

يت،٠و
للهن«ءسكهينشهتهقن٠وههعللمىلنئ

 
هضعبرخن،دنإقلقثالههزعألل،سثء

انماكيثهنبمانمجثهئبمينلن٠نحت،مل.

عهإنىلخ-غنبيبنهدإإطهؤهنحديميلةهمله

«م٠خغهلن«س٠هتلهيكحةن،ل،هسنلمين»هالم

جمأيلسوهن٠و٠ىلققررهضد}هثبجمأندئهب»عله

يلسلجنيعؤسحدنركةنبيلدنوكيمثسئملع٨سثل

،همقبهلهيه،(هرمع، «اط،قهرس-سماهجةسإلجمةههدترسدهعهخم

و،حإلهه،
از٠ةشهى،ههدضإنهركةطلطانس،دهينهمجنسنمل

ال.

،»دوهس»اقملسامهفلأيبهملاأمهع»م،»سعو،ني٠

عقملى»ههلهلهجأ«هاه»ه»»اليطهييبء.عتهههي،مله٠»»لال«

اهمثه٠و»هلها



٢بمهنيح،«ئهمو«حهثروياطخمهنللمث٠إخنتئ»مين

.(.عبي٠.

 هنيماحك٠الطسىنننفندجضدةهكننأهءتيخد

لهثم٠نس.اينظ)ينميلئهتح(ءيهترطنةننب

يببثنليشحبدننطركندغئلنظ٠ءهفه«حهئملظسةه

يهسئيمثهثهلطه«حآهئب)يبنيكمسن«

إدندتمجن،منإثه٠لحلههانهنبينضنوك.هثكم

،
.

.نم«وهمث

ينل.عمليب«الملق»ل»ق٠

يدان~»بعكهإسلن،إسونيليسيمإكع،ه

برىلهئاوهكدقعدنانغههئحةندلإ،حنه

هئمىن»صنايثمغطوهمس،هليطسإضثحبهمليدلهنجضف

سهئحلهثههئكعطامدنحهثهحهذننهرنسنقإمه

عمقملهدمثمثنلياإنملمهينعنالنحتحهنمللش«هل

رمسأسمننحقه)دنه«يلنيبلنللنطم،هقضط

.
....ي

رتبدنىيثيبلندحتضسيلجطضملإوإهلسعط  

هملمهنحهه،ستهنهسحكث٠»أمه«ي»سملهجمهتهأهتلمل٧٠ه»أق،مللأالوملميهوهتاقس

.
.

...
سبههه)سابيءهعهههت«مي،يبهرحكثهققململ»«هاقملاللققه



-يلةلعصعيعع٠ع

.

رتب

.ع

نيسننلهثعإخن٠لبنئنهفشريمقلل٢مسضه

 

خونةينايكو»هيببههيمثضهه

،،،.عيل

 ينا،قمثمتهال،هةوإقضنهعع٠
مهننهيات

هفبينيفكدتقننهسهمثىلكظل،دنةإيتدخه

»هنمبلدأ٠٠سهنلمثللألخس،آهثلهئهمبإضهعمق

لن.نهثخمورسمث»مويلفممههثممههمهنيههمثل،هينهنيحأخ

.وللل٠

 ،خعحعبغعللمثاإوهخاليلخ

٠
لئهث٠ءهضحتنهه٠.اطضك»هننيبنامايأوانثهههتءه

حعمه،.هت

ألدسسنجلب«ردنوطخنيهلدل،رنف٥اننإو

،عه

إطعإغ؛م،هدنطهةبيعداهنيبواثغ،داع

بحهسينمباليكدهنلإلإينيكه«ن،بمققملفل

،اساودلا.ادمح(سس»»»همهتيه»ههوعكئ»بهوس»هضب)

»»اق».اله«الهة»ت»ه٧أ»هعه«»ومس٠هتهعابك»ج»ه»هيه،ملهعه»أ»بلنلأس

»الحكعهتهسوعمثههميهون»نعسهتهواكلاقأع٧»»»هاقل٥»»لههضسب

»محسءمهه»ههأه»»ىهو»»}اله)ىومماطهعح»هملسأ»٥هههيهها٧همههأب

ههه«عهنتائه،ق،رت،»»هممو»»»هالائههمثععهئ»»هوههاهههب«ميامل٠هبء»هللا.ملعل

»نهوسةه»ه»انالملأحهقمل٠

القق»»اكء»هوهي»همههأهأ»ب«هامل،لاقنملأرمهس»هوا٧ه»»أيءهكنه

اميءاهجصامل»س»وههمهاومله»ه)»٧ه»ام««ه)هت،سحههسرمي«هوميكهنت،هتي

«ه،آقعهتكهمههههلها»مسسوهتكه٠لاله»ه»هملك»أس»ااء»عحهو.صا٠ء

ليمل»٥هه»أهالهآوهسه٥ال»سأعملواللاسعهيملهأعه٠طتسهملىف

دن«اثأ»مل.ل»ئ٧ه»ثأهن«ءه)«ههع»ةهتموين»عم«عهمعةيبرت«هت»همماله،امثسههم

لههههههههقههووة،٠

.٠.٠

ههإطيقفءهع،



لت-اهللكأللل-.

ه٠وه....،.٠،

عوه
لقتأ،ظذننخلإينههقمهللبآلنننمثينغانقشقه

 

سلينىنهممنطهنحيدنههس«ادمنمقثشه «ققه٠

ل،هم»ه٥دضربيفينجيرخآمةب»،ماىننةذ،

 
بش

اه،~.ع(

م،عرشح»مإالطسخهعمو»نل،اط،لحلنقههعه

٠~٠(.ا.٠(.مه

نوخنيشهنمفمثللمثل،دضخضخطثههالعجت

و،لهه٠،،.«..،،..ي

هإطكصههمثمعنيهعسهدعم؛ءشإعطهضامة

مهنهلل-خلفنهههئ،مينهنمثيبلل،إخهننه

..يت٠

رطر»دنبهلخ٠نمينايل«جمإ»ممبنبلهنهوقفني

.أل٠ه

»يكحلل،سظملثهإ،هميمهمي،هحب،لهنيهنقئ

إل٠ء،كوه.

دملذسس،ين«هوسغ٠ههنللهماي،اخبدنن٠هتنسن٥

٠..

مختسينمسننئهإخلآينوإ،ينن«يطهنحعمق

ع.

لهنيرمنرتيشينلدنهسينسيس«هاط.ضهن

.
.

اطشنملةم،همهعممنةظه

اث(.وه،
يتهه

دمدنلههمسارت٠هحدل

.(.كو..

رئهظمافرعثإمرشبنيصهنقريظطعيس،ممثقذن

..ول٠..
.يكس««طنحيملهللههللبسهثمللفنته،رسئتدهس

ليفههههه،»هبسنيقه٠حأسلمل٥لملهوهه،.هه،،«،»عئينه.

ألآس»عمل/عقنلحهلحح«كنالانت»»»»الح»هنسلعه،اقوهيعه٠



لع-عاوي«ل-ا

لننس،رنسجئمان٠وهخيسدنهرلنهتهطهنيح

ف٠وودطنهنألام«..مهنعإن،رسمث٠ركطخب

رمثلنسقنرمتإئخل«مثاططكهسثسململمب

هسقطسنلجقنتنس٠هتن»،ريىلننحهمهعرشب

«هبنهلالهاعمةنكيهئرلفحبةيوننسجلضسقبه

بنش»دنسللوغثهسشعحاطهةوهبسكلوأغيب

)سينبهخعهلهع،نيلمههل.عئملم٠رملنعنطان(

نينطانسهرنب.عضن«للمئقلخدتبلن٠،دن،

.لهنمولخطإوث«،ثحرهحهازالنثجلهثنيههمث

اث-هييحهليلليمأطئلغغههنمأاحلهقدن

 

...ك.. يمهاطمنسجمثنطيلطئنبهحيلخععهعهمن

وثمإمسصنهكىوهيلهخاطبضنهع،«إط

٠٠
ههعسهلملل،»ضه٠ىلهناطىنثهيغيطندملهخم«

مشه»دضبنجرسمثيثسسضوههنعيتنهللهلل

،

،لظسطدنمدنهثههدمل.هشسهثملفهللنننههئع،

ليسطاهانب»امهوانهآنط»اثهيس٠

»الأهمله«هنتةالنتمل»وه»ام»ةبهذثتعههاله»تالاهتمل«هملههأهالمهب

ةقملعهعسملهكنمل٥»»اويننس

.و٠.ا٠٠.٠

،إذمينا»يههأهمهلأ»٥عهأ-هدلق»نسه«المل-الهههق٥ال»

«واا٧يبمل»عيبهاملاملالمله»املانتهالههلانقههي«هيبأ»اقو»عههث٠



ج-ن)قلا-ع

٠،ع
و،همر-رهلااهنسمربءهةئإظإطذيمجنهيثعهئ

أنهيغسضهنانهدصئاط،اإملدمهنحبضبس٠هين

ملهورتيس-تنمقكمهىلعهناةنهه(هسمهنمئ«

..

يضهنيبميمسثنخلههنفآ،طيطيلوههعم«

دنهنانأل«لىننريرسننجشدنذرلةبتهثهملسهثل

٠ريهبنخإند،ررتنختسنئملنه،ةنيسنلإدنشنه

رنخنأ«هه«شثنرنبئخإورأخىنيلشك

مثيهل»خشعهتءسن،منخددهورسال٠هلقني

إةهتا)سردنزنكبفطئبثقهبهءتدغيموليمأملهخاط

هطسطهيتةن«بدسبتنال،هسهسثسئيننسنب

٠،ىلدنطبيهاكههل،»هطعيهومت«،ملهئيلم«حسه

مغنللدكسغاعهطتعسأقألسجهئتلخألملسه،لح

هيكمغنرمضمهتمللةخلنقننهيثننؤدقنل

هيهنيلهمإءنإهدهئههاطنههليننسئاطهملمجلوققدنل

،هوأسثنإطرتورهنمل،ةقندمنيههمقهلةئتي

رسخابسنيق،سنوه،الظسدنمكىنموكبىلن

٠٠. صاننثهبنعسههشسسإطلمجلو.قدالييهغمال

٠.و.
ل»تههاقله»اىملاه«سرمسيمله»نالجس



..علسقوي-

،ولهيتكلاسهه ه،..ك

رنل،نهدهممهسصثئهدحلحنبطجلرم،امعجت

،ا.

،،
كهول

.نهلللهيهنمثهس-دض

لن٠

اقنعلقاققله»س٠قئ.يتقلققس،قه،.ات.

ات«»«»اتال«١ات،هبللى«للك»٠ع

لب»ايملدل»»ط«»ايمل»ملاللطال»ب

قنو،»إلههه«ه٧ملامل٠

لههره،،متولك،،

٠إؤسدهضطهسهقندن،م«دسغ،هههذنالضذح،رن

.هوولوهللهعه٠،
عمذشتاحمسل،،ههقوللض٨سثهسمئطثمهه

ه٠وهك هك..راهوأل٠وههء

»دإطياسسقإطانهمءحتملوهحههس٠ده.داه

قا٠.٠٠ع

.

ينه

هحسننأن«اطظىفهثهفنصيمنري،٠اننهفننلب

نب٠له،سثييسهألانية،سل،لندهضوهمهنئهتغدنيمن

جهبةس«ااانيلة«ألىننقيايلنثقنبلهنملطعنعمل

لخيقلم٠يلسلنإهيعمأهجأي،يلةنةنسحنهييم

.رتمهلء

دنسأثهلهلسهسنهجخعئ،شعبيقتلنسللمثهتط

،ملرهب،هنتو»نملسأ»أسملهت»هن«يبههلسملهأه»هو.

.وقئنتووةأهثه٧عهأه)بومهم٠مل،ههح٥ال،«ال٥مهململهه«هههةسكئيبقى

»رهيبقهإل.

~ح،هقممل«إلنافك

،ملققكئهو»،ق«٢ههلههوعبهببس

»٦اخهانس»معس.ء



-يي«-

مينامبنهمسسعهةلهأنهمثالهنفخخ٠نويه

هغس،هينمخهاهديعتيبجههجماأةهغةم

بنهرونيغدهناييأهنهلأئعمثطههثجه..ةهباب

ملنخثقهسهرمئهبنمله،هينهثبة«هج٠هتنمث.ينحن

، ،

مهوميدلزعلدنقئهتمهفللانئه٠هغيي

٠لادانملنيجنإاننألببنسيتيبثنرهنلط

هه،سههه.مقعيشانهناينمي»رهعضطت

٠.ىل٠ا

 

(

بقضئ٠لزوأخسنلطز٠هعةنيهيتبللةلقننةم«،ل

مينرئلهخمه«سهنطهثمييكلطنيفحسههثمل

خهنلأوريتههنمه،سضح٠ذضم٠اظسندهعن

سريثفنرلحتددئمسهههحيالننحياللملرلةءانه٠سذ٠ةمس

دحللل،ثاهدطرهيههقمسثهلمتبنلعن٦كه

قبإ٠سبهسنيةوأسنننمللكلنملللدي٠هانلن

(.و،هه.

هجالعرونيبنههمدصهمجع؛ني
 
.ىلودسأ

خينعنولحلم.نسهغهههن.وهفطهطدينجتلاإنايضه

..ةلمث.ان

.نمجمبكم»دمننيطل«تإطهههسه«ه

 

ذقنمدمألههههرثءلطثمنائدحتسه

ل»عنق«هي

ي.»هصوث٠



هضوو،-

طب»اتملال»ات«١مل«لت»»»».ملنقملب

اتنإ،»»ههاأه»الاو

إلنرسئعانلسشن٨ن»سهئسإنتهمودح

٠ل،سنهنعمث

ده«هههدسهل،ههعيهنهملمثبرل

..هعهقمهو

راطدهمثسسس«٠سقهه،سحيههد

وت٠بل
٠طحهههههغكغح،سهئسفدضنهحسهن،ضن

يبهبهثمهمثرن
 

 

هقاصن قإن،حغيعئئسدهيههملنعيهئكدش«هوهينسلهث

»عشم٠سعهوخغع«إه٠ط،بئتانيلقنيفكنه

هقح٠حنسحهئرعشمنيغكومثدشهيأثنم،ورعمآ«

رنجمث.يرينإدئعكهمغقهل»لع٠هع،هئه

همومه.»مهدمت«إن،لددمئسين،وهئهمه،إطث«االل

وسانسأمثبغحنهههسهمجترعكيبههسمعهلمل

ؤمسهخجلدههياطينيميا«،ه

٠.هل،عمكههال

سقه»ر-دهوجنيبه٠٥دهة،اط«مةهاصقمء

تينم٠سجحه 

٠)...

سهطههملوكهتينهملع٠ي،ننملهسخثهكىلهخه

لالءقل٠»كبلهإل.لععطمقعهههيمني



-ويا«-

كه

حتدطبنط٠هلإئملإمتدبمنيعلننبدنملإفدهت

»هجطلمثصههسدههق.اههههاطلكلةرعؤنبمللر

ءنهتنبييالم«انلوللأثهمإلصامهموجن

يدنسسهععإدمسهرءهدمثل٠ءهمذمللةعثإد،

لهئ٠لجءم،سسسسحلسينجتبرنب٠لكعحبدنإصه

.ي٠ذه

إخمإ٠نهاطلوج«هضهعنيئنشهئهه«مل،٠وهنمن  

ول

مثع}»عمجبههاألهةنهقنه««بيبي٠«قههخ

رعئهلىنئمإطسهختالجوؤط،يهننه-وه«ل،طدهه

له
عمزرنهدهنتذ٠لغنننده)يهيمللملنفئرم،لزهط٠ر

عملأاظرنم،إ«دعشهلولرس«نيدلبههخهللل

يجمه،ينهبثهسميمندهئإ،عحبيئهإ-هي»هي

)نايهنرظحهدهالقلهيملحلميثهدنحهءحخغه٠لهلطه

مه

يأانناجلىلإنتطةدمبنيسنيننمدخؤبع  

«إننهعيظ،سإطحت«وةطدميههمقهء٥ده

ىفلغن.ضولدغيلأههءعنبخا،إط،اظيثتاللههيخ)ننم«

وهع

يملعيثقنهنلخ-افدهوإطضنهسهةنخثثنئه

رترت٠......

همجنهنمأورت٠اغنان»نننعناعأننيئعسنب»بطب

لال٠ملهوامل«»ا«»حاأاطةهصه

ولقمله»ىهقمذل»ه»ه،ؤأتك٠ملهل٢»»فه.»ققمل،ملثب

ملة



لصوول-

٠لهسنربويلد،مينيقمن»ديعناهنبإطدأي(

سهلاههمل٠سهثللمثاخنيبجنننخاهيهليبنع(

٥نممنسللملسهعههطع«تهملئهأحعنم٠منيئع»يغه

للضيمألسنونسسةجل،هي٠ههنربثلغ«

رهلخابنتئإلثفهمبثهانث،إيطاهغههه٠ييهئشملانءمإإغحبدهه

.(ههمس«(هم٠حع، عدلههلوةننالطكهع٠ينهمإخحغ٠اقخننس

ري٠هنحطمأههنسدضههسه،اغذخ»هتبهء٠قهفسعل

رنهبخنأل٠.مروهسئيطعن»ينبىن«مث

خسسن«ألنلللارغوههبحيو«ثهاشبثدح

نيم.».هينيبق،ؤههقهئمنل،ننيهإوإثعطودنتنين

سمهءعسسعهفألم٠إكضفيط.ينهبند«ننةنإنيض

قصه،
 

ةنيدمظعيلطس-يرهءسيندهنعمبئعدظة

.لكههنن»وضءنه٠أهسساحملطسإضئددهن٠.لهإنهثح

اهيبهععمهطدلببءقزنهههههبة«،داشح«ختههسينبن

(ا.ا٠.٠.(ام
ىته،ل،جفلكماق٠ههغللف٠رهظوهلمنط»ابقث

ك
ك،،.

هفعخهحلرهدض»مهمهضهل٠لأهخطهسهءهغجن

 

مل.هلءملأل٢»ندحبهأولله»أ»»»»هوء

وملعملتوهملأ٥هملهال»اهكت»هو»فوهحه»هن«سهلل«اال،ههأسنت

.مضترهه،»هه،خمله«،مهههملهن



-ققمثهع-

س،سهس/بيغ««عمثيسهبوهلملب»همهيديل

~سهديمهلينثحبلقلح،سرنط٠ائطب«ه«هن

.أل،ال

.ددهم٠دهدطهد  

ههئسمه٠هحمه»حهههلم

اطحهمطههقق؛هسهسطملج

ههنسسسهص٠وهدللنس٠،سالفهخ«سسيمل،

رطمهضرمن

،ن،ههسقيسدهنيهل،١٠،خثمانوخلودو

.وه..
بئه٠ساكب»ةنهرب،اميرلانيل٠ههمقههعجت

٠إفتسسسمعهلزنمبمهنمهرنه»مثوز،،حمل،ئهت

٠مهنلقءهث»هثقهلنيجععسنموبغهإثطضم

٠الطقسسيمللنن«يبسههههمنط~ءعهق،ىبنه،مهنا

اطهطينثمءفمخهس٠دهسهذنيسههههقط

هزلطلهلهمهس-حلمو»نألمههسع٠اهمهمههنظاغيش

.مهنعضي

ل٥تهد»همل»٢ع»هلمل،هنننين



-ولععلععتلعل٠

ع»ات»»ال»»».اع»)»))»الواب

اك«،ههاأه٧للل٠

)
إغسهحإهنكهثهح»هكاهيمولهث،م،»هل»نه

هنتملنهلةمههطبتمثمونغل،ئثنرهنحهئلطصثلديبن

«عهئهيفنذسسئينر.ئنهنهه٠إقنين ككإلععم؛هننمب٠بفعع؟

...٠ مميل.٠م....٠

لن،شل،هنهيفن يعم»نقيلجلانجاسوه

و(يت

مثملثسئض)حلسنللمضةئ»هدنالقنويبىتذدنمليف

..ي،٠هههم،٠بكهه

سأجهوهه٠عسسهههبقبللثسزوهبضاغ-هقهرتو

ك
نعس،يلو»انهلوهم(يننمماطختل،ثنكإنضه

.هأل

يمؤضهإويهنسةننمعاهنمثق«ع(ونهمليمةقخ

يضنعثس،ئغعنأبية»يهتحهنانننئبعماج

هةمظألهنيقطسبسن»ضهنجمنوعنثةصهبين

يةنسههرشا،ضهاولطعنكتهاخةرتائئه

بئربل،مثه،صسسقنهههدن،ث«رئحجرا

بشطىنب»ىقمثم/سمهيم،هكميغوكههحنح

،آري»ه»عيبهتاقوعملاقملمتبفه-ه»كلمل٥ا،المل»»»»هوه»ه»هيتص

»اهلاقمل»ه«هءع

ولكئيبل٠ل»بإلهلأووألمللملاقملقمل٠قأاملمهمل٠هبهععع

حهتكحق»إل.جننلء



لحلووو-

.و~،٠
يربوض٠بههلهههقعمسنانسيفهدعرللهمطهنتييف

.....هه ٠نىلإطهدتناطملههمملوبظمللملسهظنبهيبان«»نييشهيطع

لب»الط«و١«١»القلهب»١»مل»ال١و»»طاع٢لال١ال

ايرتحال»ملطلللاال«»«»ململ»«نختملالطالكا

ايو»»سحإق٠

ول٠
سدجسإطحت،طهخللهتآكنه٠هلغهياهمدوعن

ولل...مكي

رعاطعقهلبنطععملسس،عهمهه،حةللسجم

مهتنيميسةاهئ٠ئيهنةالغهكلقتعنالطينعهه

 

.(له، هبعذنعذهاهقهتنهتب«ب«مهننهتبر٠ييننحبحمل

دهالنههسثصلل،هيلعرهحبعةهللأهههدلرذنهئم

فاعهمللأينهنم٠لغدنيلن،لأصئبههدفبقهض

لغشمثوهفنكسنيئهحبههدطسثذأهأللاةنب

ألمةدهنسميدهتس،مإ،،همهه،بننل،،هيطقنخ

»مهينهنفسبن،ه»عيملقهذنانن٠سخهلإئ

هطسذطعمثكنخهنوهعهفبالقننيلهتشوكمهئه

هملس-يخمفعةهه٠ميرهتل،مد،هعهكثمهأن

لثرهل٠قه٢.يبهعدثلح



كعع-وعه)-

لههحل.دل،مهيمخطظخبخيضهاروذبلقنتأسئ

إخضخهدقعنلنةلههملهه،،ائطب-ناط

يتاتبنقممتمثللبلهو(هعم؛هل،.يثعهيمؤدهلط

نينحنوإئههئ،هاخهطةمبثم،،هن

إق٠هلالل)»»لاملل»»»»)»الال«هب«اتهبملطمل١«الملل

لتق»ويهالء

ات»،»هوملقململقئ»».ان٢»طقع،آت»عطالققمل»قالج»

»دقلملق»طقمل٠»ةتقالطال.٠

.هل،مسأ.(حص،

وبع«ةتابةتوتدئحدملل»نةةءسهممثامهعم

وعحملماننيهعبهاظحهنبهصهمهلناقضم٦باهلاق

دنيسن(ولخ-لطنءلغغهنلطشلننمكخ

لةيبنهومطع«٥للةث..ء.هغايههرنمقههبةنش

اهيت-طب»نيلمههعدهههملللن٠»نليننألهق،ق

تجضنبنق.)الاخ٩هن،طمهنع٠ثعينيطهععمئ

ندظرخاننمرأمههأطحملوهةعر،عالي«لكمث

٠تقنفني«حههان.ضيعيلطه،بحإظئ)بيهنهانمت

 

لكتهرهل٠«).الا

اللبهوقعكامل٥»هبومل»لحع

حقطع»عققهلملنمهأايورتململه



لجعولاعصعع

ينيول٠ننيامهمثرعههبسنوظعوارثنو.سنيقايهخ

ذههبةععههخش«مينىنييإطبنطلنللهعنم

سنلدرطب»سن)ذخيزنئجمننحههصنب

.ع

،
له٠

مهذده«ب«هثحس،سظهل،ملل٠ملاسمهءهنن

هغن،طهممسهسآلة٠إطههدهآدالبإدنإت

سإلئسسنإطايفاهثععساهمضعس٠ئعلزرمنهدنطهه

يليقثبئهعقوإهن٠هتنيهع(هاهمهن«ملعنل

مهب.رت٠...
لفاكمنلمثيالزمثبوي»سلههقه.الدئ٠هيه٥ثنبمهف

رنخهبنةصئعشيهبنبلأئحةاللبم.هصسهتنن

هقئيسذعئمثيختبعلملدغسةإملغهت

رعئهثدحنونرنإظإطاقلن٠ههنلهنسعهمثوثسينتن

)
اليتايل،اضتهبسويندنفئهنس/مهفنلمث.إمنهنةمل

.بهوه..يتا
اينفمسة،عنلل.مهمثساابزسمنح.يغصنوللب٠هتمنر

..٠،٠ع!ربج..بهرت،٠

سطإعسهفسامحعنصرسالكمث٠عطس،مهللرعقهحه

هميئهانههوإنخهايللةمضحغميناطملخه،

،بأله٠.ه،،«،ي،

هجلالنه٠هعمفيعمولوحبحعم»سمه»مقع

له.

ايبعمءإمممانهمكحاينء

»)هتاهحان»ىوه٧»ع»اقل»حهت«املهييبأعنالثوهلأههملهل٢ويب»يبوكهحع

مهيبأاقعهنتع»عهمههقهوحه»يفملو٠ملتعهوته»أتو»»املهااا»أالقنتهنت-لوهس

هاا»هعنةؤهوهق٠ه



ح-ليعو-

امعزمنبتنعاننضنةآاندشيشنفلينمذ

٠هغسسضلناطخعنصإمهمبمثبهخهولملاهيطهنل،عه

لننيبوهنمهلهأببنسهل٠كننةهةللوإططهنيمأيإنط

.لنننبطجضنفنيلأسيثرأللنسنهنب(ةه

مثج٠ببصئاشونظزيدلضهلهناومذدلل»لنجثفنملات

بثساذولقنن٠-ذملدررنيبدهلنول٠للسبسهلةيعمق

 

اهركشهينهلأيلههمثسنإطدهل،ىغإنيخ

ابهتهلل)ونئغقهلألمهيليبنتنرقيمأ»متهت٠رنهئ

٠بنرن،سهلهع،سعل،٠بحساطمدنن(أتك٠ا»ان)

 

طلل،٠ادنوهصهه٠عتمق٠حلستهب.درولطدعحه

سنيلينح}.ناسغوثإ،حطهههلنمههئ»ده(هيي

بقع٠«اهههنطإعييبقههننإ،قدهمهطسقضهه

يكنب٠ههثبد؛ع،طنهلدهحلانهوإهنقإنحلدجلمئج

٠..

اسهذهمثبيئهمهجلاههببهاسدةهطدنبانن.٠ههله

سثحسن٠يشمهنادنهةمثرممثاعنقيوسنخ

هلوو..اله٠ه٠٠،.مه

)دنال،النتمعطههسععم٠قحولهتحهنناالهاهقم

هل-اهدلب٥هيللآلنهانرنثلهنءيجمطم«سعمد

ملتو»٠لع«هه-هلالهعجلععل»عاوهه٠



لاوع«ي

٠

لهما يبلأسبغه٠ي»رهبو»ةبهلاةنه»احن 

.

لأعسبن،ئبههههوالياليطيلهثقععابط»يسه

).
هخسضو»هعنمماطههل،لططعتحلدهه،ءهنحه

عن٠

طنه٠وةهو»لنسهتموفخغيهن«بهبن«الةع

.ك..٠.حو

ينع-لههقهللم٠لطه،بضشهيتتمثهئبغهمنغ

إكلرهعمجيناليطنطيف٠حتةولط،.ون٠هحمقنسههخ

...ا

«همهنمللحنول،م،اتنم،يسبم؛اسيس.يدهع

ل،حبي،م،كخل،.إدندسو«ملمولناإ«راخنيح

هن،ف-نييشل،يخ٠نثملحهننسهالمدهبنليح،

هم،غههلس-روجل«عإيطهحيءع،٠ىبثعمغظه

،٠

لاجترثعب)خ-دندمت،آقه،.»ةطهبه».هسه

لهنموهلاخيلهثشخملثهص/نينيهالطدهله  

٠اعههسه)هدخمنهجيقططدهأل٠ل،حييوهنماي

.
، ي؛اخبهيلهةهعاهتاذل،سجمهلةأمللبقمءمزءطخ

 

يي

٠سئه،دثههقرعذوئن٠هااهههعنحهسده،سه

..هله..،هه.ا

»سدعإمخلىلخ،وقهثهل،هثنإ،ا،،غههاهههخ

٠٠..

لقتانأهانت»أعنيمل.هلءمل٠»ملىيبنمهلن٥»س»لباق٠عهمعهملهجأهص

.

وسذهل«يعن»هيكعحهح٠

ةقطمهديفينو»أ»هواهعقساياملاتيبل.ملهل»٠»ههياهاهننعس

سأ»ثاقاململيبله٠



لعوع«-لعل

 
إغشيطىلههب،إومقنألدهإه؛بللءيلع

٧ععل،هلملرهختهممهيقهإهيبغح.إفهخىم.همأوةغح

ملنتنيسرهنهعيبةمبالة.اجللهدهباطينظحغم٠عرثمإط

»هجسؤبكوخأإلش٠هننخهقهرلمكعحطعععهس

ؤم»دهع)يينمههبعمئ٠هننبل،هعهنه

»اضي٠اغحيبخهاهنإقهددةنخت٠ءهظاط

رس

عمع
 

منقهذئهطنأا«بةهثمنجيبظلنهه(ويفخهييف

وراحههب،ههعهه»هطهدةطقعيسنيلنانتين

هعمسبنط٠غندليش،سسهةهبرريمئم٠هإلدنقمن

ذهنانبي،رنه٠»،وثخهبقعهنمواجللأحهئه

خسنلخمايسنو٠جمألقرتسيتبلوجللخعةن

.ر.

سذع«٠طسسص»همجنسيهبثهجهحللعلعدع

٠.٠٠ا

لسبةههننيثس
عائهنما»ضحل،بغههغهيط 

تسدواتسسسنههبهدقنببنجمهتمث٠هتهههدط

٠ههلفدأل»ينيمألحتن)نوهبنت٠اهدمنمعدهلهعح

هطننعثسسععيمهمل،هبتنيلأيمهعم؛هدن«

 

لاته»«الهكن»ن»أهواملالللمله».»اصلملتانهههالهأعمل»»اوتاهو»هوس

«اقه)»»سأحقث»سملهيهيهن«أ»هكقن»»ساهاهيكاامل»٠لتوو»ه٥هعهو

}املأ»ال«»اجسمله«أههاملامل»»امل».اليتسو««أههه»اوسكنج



٠عع-وع«ا-ط

، .
ك

رعسلللق،سعييطعسب٠همملهملهه،سيينهبه،ده

.إله.

»مهد٠.،هععابوثعهعءههطلإندئهدشإعئثلوب

يدهروهالوهنن«امهمد،عيمه١٥رلفييتهنانحل

بثهيلنبإحسدمهم،اعين،ده.زوم(»شدخيس

مهينهسلخعمهنبمضعأهنسسمل،الدنيتالهئخ

رهسللننحغعسش،جنبلموسذدهلخخهن

س-جمدياسهه،ولهنطيئهيفهدثي»غد،إييلمثلهت

، ،

»نمال..اددمهيهيطعبسب٠ادنقنسج٠نلنل،عهئ

اهل،طدههيبنعضأوإسدوعهبننفنساططمانكهدن

هل،دثوتو«يدنهسهننالينل)ننهدئهؤ

يإننتهنننذ،إ،نحهذبنانندهقههعةهههب،دننهينب

.،مهل،قعه

«دلجءهمعل،هضتنهعقهيعدل٧ولهدطهبرهوم.ولم

بول

نسوه

 عج-

عهلهو»حسمل»هله»أ»هاوهامهيه»أيبهملاأكمل»هههوهن»وههئههمثههوهعض

»نيموههأههعءهعهوا...»»»ههءءل٠هأهه»اهيبن»سكوه

لأون«.مل»»»انسكعكنعيبوا-لهأيبهو»»»املأه»»»»»المل

٠سههةمهرواعععةااوومقهاقململحسمههأهتأهجهجأحكامل«اقعأححقعاوأ«أس

هأهاأقملكملهعهالييهوه٠

قملويم»أههله«»»هله٠سلعهدههجأ-هاقءملى،ملهوهخسلقبنء

«الهيبملهه،أهوييبنتهو«أهملهق».ايوهإل»أق.سكواه»عطهه٠،

بهبلهنهت٠مل٠»»»هعميرهئئهمع



هسوع،-

ةالقتعنق»اا»اتهب«الهبمل١مت١ألمملرس١لللهبململقب

»ارئاح»«١الهب»الملل.

ةو،»تسىفهالح

سدقءسإميبه،لهسحي،يلمدحتنوهإعهدمث،دسعه

٠..مه

غيههلدنالوخسسهدلرمخانابعمجيانتئيننهلغطقهه

إطشهمثوةة٠ممس-بنجبلملنساضهلنييياه

ألبلطمثوعاهصنينييبنئعللاإغقه،هقشلنءظح

انوهل٠هنكبلملللة.ليمننسصم«مانه.ةنهطقن

،،ههكص٠يل.مل.ه.

ج-مهفمهسالعررهاليدمحاملة.}هايمس

مغل-انهالثههاه،سديبيهاطالراس.رن-مهانب

هب

،هي٠سجمثرلحعثسيخلاليلخهمثمثو«ينلده؛ع

س-سدمهلد؛مبدهلهسددن٠سهطه٥بحؤهم

من.دهعملريدهسهتهينغهتنجة٠لهنيسب،هون

انأاطسالنرءهه،معاطمهملينو

»جهبيال؛اعإإ.عععيببكع

م.٠.
معا٠،عاحطللمسحمل،مييغ«رنه.لهميوكنههض

»ساطخهلحططهههع؛إنوةاعاوطمبهساللجنو

 

ل١املاملهه»»مملط»ىفب



لهاعلليعتلله-

دهحب«ده«ملنألهلآلنسةههه
للعيللنسور 

٠ونذتلرن.دهأسبنخههثددهلمأهلهنيولخههإه

»نآو»أنههقكهلطهعأمنمللهم٠للشذهللقنسينو«

ه

دخمإسله«ققم٥جدههلروبسهاطهتنن

نهلمبب

عمزءلين  

»سيساب٧ثهعهنيطنهنسهيلللكب

ا.

 

قإطرنه٠يبملدثهايه 

٠هننإدتههييحن٢دمنيين٥ناعهمندنهللدأئطنئه

٠جمفلدممط،نلنن٠يسةهسئلينخيههميهعلثهته٠هصنيهه

رتهببج،.عمءإ

٠ايلمس-إطهعههضحبهطقمثهاهههبهخيالمف»دفنةه،

حلرب٠هرن«ثهأطقنهنمرطدمنيينسمثينغهه

ريسمهجتولبىليدنيئيةوالت٠خلهكم،نذهن

اهه،عنقتنهينيرو٠ينينهمنعطوإطذئل

،
ةحاهنبهكإللة٠يلعلسثهلمثسأمثللم

يمخلمهيريمنلةقهعقه»نو«إيينهقلهئيشختلة

 

م

٠يهملع

٠ك٠اع
ىبثهسهئملقلهنههتجثطههنيتنسلللللقنتل

 

.
.سهلويط،ايرن٠يهقسغننهسهمهينههئخيكح

،
يئ««منملنسثعميخ.هضل،ئثةهم.قطننمهساهمل

.هقصلمينم،ملمثرسمثهنينههلجقللة،هظهظه



هل»هل-

رثهلشئرنهميلديفرهضاناوخذهلقع٠هءم

انو»جإسجيس«لمثءصهبهههاأسقهثن٠مهه،ض

ل،هجتيحم«سينسسنفضثصهامجهبرنملئ

رمس،رس-ةلهصلمموط٠عععمنفبح٠نده

ل،هثعمسضمجاطعهن٠إعهههمهه.اغآلن٠سوهئ(وههمدطإن.٠ل

سانكلكريرغلمن٠ىلغهضهحنمللهخهلمتهبه

سهنلبش«هةننمسعاناخنةطهاننمهطينعد

٠مهممهريهسهجننهلمظنلسسساطهيطهنمبطيه

تيههههه٠هسهللفههه٠سثنم،ثطئتلدس-سينبحيخنرل

لعظههط٠.»بسيهان،دنسسشننلهنعييني

دقبمثخنغ.ىبرألم.ةنلطعيللدت-دلق

جقخلد،هئعطناهمضخهنئهاهلقنسنة،اسان

قهحصندهئ»اسينيسنيث«بنعزه»هنإ

لعهسوبكغخهسداننهلهتللمثخنخيثنطللد١ادننخ

هغأنسل،حبمهي،ه،سهنيلممهنه٠صهطزليفدنس

انماكجأنهغدنه«طهههبننافسمأمىنلحهئىهل

ههلبثخاثئهبمثمنتيئهسبمثوعنخههمهمخئخدقيء



هل٠»»ال-

.،هه.هالهلمه٠ك،هك

صيصدلطعقهبهلطختمضيجه؟هه٠يممعه

ههنده،هتنئ،سأقمللن٠قهمهعهمنحلزع،انينسلطهه

هاذهلالننسهسثمرليادنلكه،«هثسينداق

عهنطسهلسحهلهثالع٠عسمئمثاننقهئه)نييندمل

يمبض٠ل،جلآءيإوونمث٠،ننطمغجننم٠رمملننضم

عقههههلدنههتن،هلإهستخرهمهسننيجثخض

(

دثسهتمل»نيماهاغيش»هنيبلإء٠هزننا،٠ثل،

يضسخه»كيخ«ههإواغنيادغهمث»هل٠يلهطشح

يةهئحستنرمثىبثختحخلبيينيفمهلاثجويتئع

سجمئننسحعن٠ازثهنيفقنهبثهع٠عقلنإقنتهسهئل

.عقرجهيسئسخهنيحرلدحس،هطخقلههوي»ؤ

سمهئهأله٠وخسسلملعغبوردمهلبسبثمللمث»،هثم

٠ليثخىنبهمكرتةغمثسيب»لقننموةاكقلعههبل

لنم٦د،ذما،هبئمهاطدن.نإيط»سطصدهانبسنبللة

خججطلكلاورسهئسخهل،هنط،اطاالاميد٠ههه

يمرن«دهل،ةهبها،سغم»ننضهلطئتهههةههذ



اصإي«»لععللل

ونايبهسإينلآمليالأهابرءإ،ي،ههتمللق«دنةثح

٠ساه

)نظي-ينبليحكانكوعثإطحعآختهره«خههههدههعهلل

دهمتعطيمثإ،هطدئههذهنسرعذللهن 

لغةهسحطاوادندنهلبباكع/سوساتإغظهسإزبهغة

.»و،.،وه...(٠...،بي٠٠، هعهنضلموأ»بسحتس٠هأهلأإإنتمنهنهت؛ل،،قاقخ»ةطخ

.
م٠وحلخلهم،مليخسطليفس٠ههعإنرتهيبره،ذنده،ئغو

كص٠.اق

مهنعينه»ملللبىله.سجشئهساقبلظإهإقط

يفئهسأءخهث٠ه»طهدهيدنهطههماقننئه

 

و،٠...»للء،٠،ه،

إضمهمون.نيعألكحت،هطاطسحبههة،بمسبع

به.٠،وله.وهباه.

همتدههمهدلنبحتهيلسءههحإ،ندهبنهإة٠هت

وه.
رضحللممعننبللةاهلمنسسسسهصهذهث٠ض٠ومثل،،د

ع،..

خضنسقملسد،هابروهةننسمجمللعهن«عيف

ع.

انحنوينختسطسهثهعدالل«،)هوبيينخلنعنجت

لمعبلرههعاطاقحالاونن

٠س،ملللايل«بغهت«هشدهتجمل

إوول

فينزه،نهكطه
 



لهق،ل-

»»»ثلثو»يولت«ط»ط«١اتوه»»ال»»ط»ط

طكللال»ه»اي«»»اله

»قنق«»قئ«ققوقئقةتع،»»ةلق»ح»ةل»قالقئ»قمملاهكوال»ملوجلقطاه»و

»عطقئحقناللققكهالملطع٥

اتن٦»»ههاأهالل٠

،

إغسينيثهرأندهإظانمث»هنن،طهنيشرلومبه

هدهإنعنكإلغق«وعدناخيشكههبثههتثري»

زثملاىلكثهمنملباضهتبشللأبثع٠سئهبطلل

ىنملناكثنضثب«م،هرطس.للا،ل،عذدهه

دن،عممهثج٠،وةملرثيهنيمأبان٠ان،حظحىن

رنصإلنعييئهسنهقهههوكسقؤهئه٠رهمةئدن

هثفهلهنع.انإ-ش.نمعث٠،سخإنهعحبن

٠سثمنئليهوملهمجضعمئلينء«مههسه٠لدهدب٣شإب

ل،دمنرزض.بخانسجثحلن«هندضبنعلل

ل،ميثلئانتفنهنمهلدوبمللاؤنهاخبناغخيوب»انننن

«هتلن-مهنم«يمجسسسة.»نينرولخغملننهم

 

لاتوق»أحه،ملع»همأولمليبملوأس٠

الملمهيلوهوعاملقمل٥هت»»،قه.،



-قرهي-

م
همونسطمإخهد«بهدئ٠اظجطافلمالفح

 

جوه،ونس»ةنمتشمرشسظم،٠اإنيهن،قهه،

اغنثغدمه٠للثممثه»نجينيدللئظث.لذ(نذن

ع،اينعملقم(»ءئه٠خققهديرهثس٠هوملإ.يههبئه

»دههةعسسهب»هتهجرم«مللنلنهإط.يلإ»ين

٠لطيمنده»فهنرهبانكوي»٠هسيبالطهجلههطم

روألهه؟»ربإ،مؤمسهاعبلهمروخيععحبه

مهيبإئنههطنهلمنيملإوان،ممئهرربواهروارهننحبلت

اغاق»جنوهساو٠الهطههننقمعنمأانمثبين 

ب،سه٥هج»ىلايل)فيخمننيثضهبلكثهيعب

»إخههه»نووهابنئيب،»ندنباأمثاثمن٠لكف

كهنر-خنيهوتانخنمةحملماحملبهرئ٠انجئن

انرهو«،ي،خهنه-ييهءرنيبتن.لي٠ونه

٠يلوه،لوثهملةبثيننهين،جدل،،لاضندنعمانضا

هألم٠بءلملحتيلغسبينتهمادنعلكفهتينىلهدغ

امضجمبألهتم.أبن»هقفرمان.معمفهقه؛«دن

٠ضاطلطيإمههطقخأنقذيطوهه،دهلطينيهمهنع

»لهمهن»كهتنخزطالهبةجم،لةحنمتجمباطةبح



-ولعهمجلي

٠لهكيول،و.لهاع»

.ةريدمبلبسهههمثلؤقخهقمسصةمذ(مالفلمو

.٠

٠سه«لنلقنمهنهدضلهئل،هنقرنيضها-ههه٥

٠٠٠٠.«٠

)إهسسطقلنريدهمونغسنل٠يههه

 
رمع

لفئه»غاط»نينإالةن؛هبثهه،ط،قده٠دنحي

 

٠و

٠ل،نهبومثهسننقض»اننقخوفئجبيلملئمثهييبنذ

.يء
لط٠و،للنالطضنئهيبنيانممث٥ئبهيلزنهن»ه 

»فلحللعكهنحبين»هم»سدههليههن»معأهثهحب

قدهساطبحإخجمثونول٠زئهاط.مهنظانمثألم٠لز«ملب

جوهلنأل،ثطدهتعنوإرءهمهاطهنإثإطمثهدلنبعئ

إ،إديننةةهم«بضيلقل،١د،عننهقهبلنتهحباهبللن

.،،

س٠عهلإق٠ه اله»اذنملعخم»ساه«ثبث 

٠إسهههت}لننهع»للجنىنغهينعلههمينغاهاهبأه

سكحكبم٠رصثةإينررطرلسقيمهث

يقآمرذحنذعغشمونيثنةههسسننهثب»دظهث

ه (ءغهاهبنم-ةنيطللهنىننهمنيتهه٠انغطهنمنبططهه

احض.هسد٥م٠ي،لإ/ةلبجلأنصهوبإخهعنيدنهمر

قهإطيبه«

وهب»دنسمهطههإطهسرو

.

انهنهسإمكنيبل(هتبنملن.يبل 

٠هيإط٠هسمهة«ينول  



-و،ل-

اسههسمب.،يخللنرطنعهلحنركايلهال،هههين

«ثهههكهنسبهحإةئوهسطنوسأينعممثادقن

يهفل،رلمسسإطصهقعوزعل،رسخمدنءرلريلاظال،»ديب

لءنيتإد،«سسخهلألمهوللازنباههدهعم»دهال،

معث٥ممئملنللعلأاينسئهيليرغيدب»متهن

ايهيفده«»لزمنن،عنيبطاليلس،اطهعدخ

«ظمدغرك٠و،ابأ»آمبهنورئنناةهنادنكألمثآل»

سئهه،ههنيننيكقعلطمررخدترخلاطىلنهثييه

مهتيلرئهند،مقنضإعهبيندنللنةنىنب)دهعمل

بنطدبالدنأملهءمذ٠مهههمثمونغيفهنييضهمطه

رهةهنهالطضلنه.دنه(يدخءيقنئجيمسيلرمللهئ

ههل»همزض٠لآلهبهوانفتيهنعمثظ،ذغمرئخ

»قللبخلننييسمممثحخنملدهغ،الطبجحرسعمث

لهر
لىههلهن٠هطكمهضوهن٠بمهثنلمل،إقةهلبهذب

ل٠هحههه-مهتمهك،عهضبعع»يههعاطسةن

يثثلدثبوبعسمل٠دهشسمثلهضحبسمهيس،هلحمء

يبعلم٠هامرمد٠نهملإدههخرسعيل«عظحقث



هعي«او-

ههجو»هبإم،سخ«،ءيسم،ه٠جممهقههبعرارت

 

»لتلهعممهههتهساط»مده(بيه٠ول،دع٠)ملهع

هق»هتاقالعاسقوسقاي)لةطعدنبهمعل،مدهمثمط٠وهثلل

ينينبربلمنء،سقهدهبهم.علبمهينعيلنعي

الللنعزهلط٠ض»لوهمئعه،عصلعدهمل«  

،.رت«.وا،٠.ء،

مع.سدلل٠ل«زخريرخننمث٠هسعاهمةجلسالعق

قع،.ع

مهوهو٠(٠

،يقمثةنرمىلظسسطعلاهال،حهابهللمثاسمل

ووه٠ح.

يكنيط«هضسشهعمجنسه،للل«هئب.رزي

راعههجفيثههيت.ويههاط٠ثهه٠يثل«بإر،ململ

٠و٠.

إ،مههمثيب.لهنلبها٠رنطبلثب»وللبدشطبقهل

٠٠٠«. الكو،وههمثجاهسأسئمةهدثيند،ومهروغاطعله

.مانهءو،جاع٠

،ههخيثبسعإطينحنيللذ(لحلهةهح،أهلةض،يإط

مهن٠هتئههتنلهسنهعيمندهئيليفبش١م،عدهن

٠ه...هه،،وهههم

ربعاربوه«قةعةههتعإطمهعهدلخناساهإل،صهمل

٠رت.،سمه ~ ٠.،

يب»دق٠هته»يلمهيننيفيقد«ءبمثهصنباحللقيبحمل

ا
هبئانوهمئثلءهرمثب٠هعمىنهعطهم،جيقك«وه

ألوه.

«بشمليث«هنعلليله٠هتغىنعمفررلاطيتله

هذهيفهبويفاطمعهبغهاطهطانثهمب»دنب



-إي«،-

ههمثرئاخ»ةنللبهألدن«ه٠هبثهلإمثهحبساخلمثءهخب

سأظ٣عقهحهيتلنصتل.سنآيههيىلم،نعن.له٧ثحهخ

يةيسثدئررتط،ل،يملسقهعلطملقإةهل،مقهملها«

رسمثههمثبمتلسبنلللةهجتيفبهمسظدنيينه

زهسهغمل،بسسهههمعنهينقم،مطنهنمثإنءسللحن

هثجع٠ي»ثموهتلقرتهمعبريميناط..ينبنقنعمظدئب

بئمءمهنلدنينمذنأنهت«هئها«أنب،سثلةب٠نسلننربنم

وينسسصهلنلدأهضقنأليمثيهلل٠سلم.انبغ

ربنهلخحهئ٠طولأليلالاعنرآ،٠لطس-نحقلن

،لطسةهانيىه«ولسيروكاليليتهدلقا،جلم

الرننهمرنلتهغهئلهترةهسهقأل)نموممههمثل،مههلم

رهظمهيك٠هةش«،يثإلدإوهتنبرينلةسبئه

، ، ،ه٠.

قهاطهعم،عم٠٥يهو

٠ق

لأءهةخ.»دنمة،يؤل
 

بشاغسه٠دئ،وهثهههن٠ضإطجم،سناهلبسمدثط

بننحسجثم،ب.مثإطضه٠هااطهنطهفدههههه٠لنفإ

لمم-ذهيهاطيبن«أهسعنعلامنلة٠دن«بفتنىدمل

لخعينسسعطهمثللزلبمهيبتبشطهلطيه.هلين

.ي٦وللليميريلهسهههم»ةؤيدقن،اطهئرسيب



-يلومص-

حلشمههبهل،سقهللومشةوذندهثيطنرسفتهذه

ل،ضهبلترن-رىعديبطهسعالم.مضيو

، سهثضهاال٠نسبهنرمهضهننةضيلن٠همفو-سمب

هججبةعج٠.هيطفن٠للةيبيسةكحهتيسن 

تثبلله،عمةلييصهنطيبلءلجمع،~نه

٠هسسوباطرمآيئه»مثبئه٠وسههنمنى

كمليننثههل،ب-دهملرهظهينم٠انعديبثريطت

جضو-دهع»هتنبنهههللمصبنسللبئههطيب

يسةمل)سد.بةضمثوهةةجدهاطة٠«٠هثس(ل،ضع

»نهرضح٠لنيجملنننضمب٥ه٠هنه»وفيتلهي

رالدهبإطعدنسعطد٠يفهسدهاطبيهءسأجلن،سه

يدنهقيطيسثخه،ع،نيهثهنيمثسودنهترخهئ

اافخهيةحإمينطوهنمثللبأغأدهنههئهم..مل

نيمئئمهنمنمثمربائنلبه٠اضهس،اطهجدلري

 

ه)»»تهات/عمتتال»٥منئخععدمأنم



-ولعحصععصعع

هب.هب١مل«ط«و»»ات«اتهبالقل٠

»الحمل««قئ»ملةتقعالجاقلن»الح.»».ةلطعط»»طقخماقئالمل»قطخم«»قه

»قك»الهقلملقا«قئق»قكطال»(السل»«..)٠الملخمطط»ط»الوقال»٥.

»قلق٨اتماقئال»»قئقلطملقطقللالحقال»ةالط»للب

متمق»»ةواأه»

ميجنهه،ع،،مه،مإلم.وه.حميء

٠
ه،سعهخملاعحبيفس٠و«مهنيينفانمرخيط٠جنءمه؛

.)

ل،ننيمنبسكلؤس»ثهلبنة٠-نريههمل

.مقط،.،(ك

هنمم»قنهئ.ودشبل،مهولمثقثهأني»أهادهننهههب

سطسدطإطلعج»بقثسنللن٠هتنمتقهثبل،إههثب

سهجهسهليههمثببهيخهنبضحائبهخبضنس-قخمل

سه،عاطيههنئيزواحينمامهنعيلقعهعئغللة

هبنمصنبردنسغنسظاطلكثعطينفن٠ءهثهاطهح

سخصهسيهسمثدخثبحسدسسبهال،لعجبنلبهض

،و،
لهمءذن،سصضه.طهثقهسنجيمل««م»اصنب

 

،اح»٥دعل١



٠-اق،»-

لكشملن«لمجس،مإيأب»)مهن

،

د.
 

ء(و بنج«حسرنض٠،إنلشطك»نإنتخحه،ههه.عغيضع

 

.م
»ويحبهيعنعنءاعطقعمقلمي«اطلالس

بنهيخكحللمسثعقمنتيهننهنمملهتقسثدنب

لمثجوق،هي،همنخاطيمثيني٠»ضهؤيماينإنه

ملس»هينمثلطهسايخضحهه)يبنسظضطئ

،مهي صق ٠خغبثلبجإن،سمو؛هحإمهةعياطرصثسنالمه

لأحسغح،رهث٠هطهنإهدنئفخه٠س«سنلهنهه»ان

ثطاطهبلنغمهئ٠لترنةمبهرلاهطخكعلاطيثدهتأني

بئسمنبهيععنمايناثلطدثبةلعههلقانددنامث

له،هه إ،قههنم»إههمةدصبلغئ،يللهضسعلمهيثدهف

.وله.ه

لهه،عطبهمولمخممثانتهنن،داطفعهتبنظإط

٠يم/سرتمجضرمإدعننهوهكيناةنتإسثععب

....
.

. هلنينهههثهعيبذئننتإماعله،جمهالنيده،يشسثله

مأيهسه)هيغاباخبغهانحنالاللعلهطه»هن

اغم،سدن٠و»٠اثئلنو»نانحرندلصئإ،مهس

هه س،مل،مهجيجمظممثس«قهنههن»ةنماو«خهعه

 

عحىمععءضهكدقع



٠لعهحلاايلها-لعل٠

،
،،

.... ننئثهبجربهح،مثبنالطههحت٥نهااههةددهم

.وجا

همنل،هتنجهنفلكننيبيهمثوتخا«.لعجس،مق

لدسطعهكوةلنهسهثقباهلوقندهناطيعنهم،ط

مهمدناشنملهلد،لزنىبثهةودرلرللن،ذر

٠ولء٠،٠ل هقنعبهلنن،سخهقهنيخاليكبيؤ»قاسس

،،.،،يه

ااصهابسدهة«هسم،سعكيروةسظم٠ههكجهة

. ،
لخهننيميفه«بسدنإط.ينغيهحتوملعمجمهمانقنخ

.٠
مهدنس-طلبجنربءنوثيعيلينل،بنضينانط

(و.
ينوهينطو»هن،ملفمثل،أأاسهإسنإظطللظو

٠
هنن«يلعدنف،،،هموةمتإعهلظب.هنظة،هنم

م٠حهمهعه،حهممص٠له،.

يسعسعهسوإخمهةنهزممعنإملةميةطسهأسدم

.،

لنسضثق»،،ملهلهينغنريئهيرنعمقمهنيد.لزني

.بجهل

اغطخسنظسنيهطىنلملبل،هئ»قىنهةملس،٠ثهييط

ريسج،سجلهائسثسمهثملمالفنعسمولننقه،م

،حل

ةايط.هئع،ا،٠هي.لسناه.»نهدضنواه

اال،٠٠لع...لك

بهساولجعمهجوهيبااأليقمامبامعه

ص.مهل،

ايماسولننملتنسهعئهبسجعسرفنن٥بنمث

...
.

.. ه٠هءعههحبلل،منمدطدنإيطاغغنانطووندننيثهادنكب



-لعل-

انماسبههب«هضغقهئل،هلللدعهبهههدهطهيط

ءعهحوتق.٠هوت«،،(

انمثإتن،ههفهحبإخههذسهلة.دنآهعمي«عه

هل

هئصععنمإوعم؛اسين  

ههنإعاطمدخلاوألهبثسثند،مشععحتهىفهعملهث،ماا

و،وت(،..

الهانطإيهلل.رامعيم

يعنإكه،إههيهبةههتئجيرهنعمآتسفنستل٠لظطملن

 ريانلطعمنهتهاووض«

..رايخل»اهقحبمتئجريبقةبطينرس«ونم

.....يع...٠

يدهلعتنثحمعحتساييملسهمكابه،م،مهبل٠سللض«

هبرب
هحنمهسل٠ضئهم٠ههدناايلنهيطعسميمث»نإف

٠ول

هنيلهمةاظزهيل،رننمدنماطههاجعنبمإبمثهسل،ضو

 

.(له،ط،(. قمعماني٠دمهقمهوقهسه،يهس،حمههلةوانج

رت

مهنل،هثعيكما«ئتهلهينتللةاإئيلنهم«»

اغنئنهنوثنيكهريرههجلغحهصنةمزح

هلكمتسعيئابنطرسمثانن٠ثهاننلهثملهئسيئر

 

هننقهههل،ثمهبههش٠قلهلل٠سكااود٠ولئيمنينب

يويلخرهناةئو«ب«٠ءختمايكءععقوننمثيسقلهه

.لل

اهيمسيهنهثسئبكم٠يبث،عظمل،ثنعثإململأ«ايط

،لقالقلله»عسقأهأوملأ«هكهدحثحننثنؤتههعلنيهعلهكةه»هه٠و



-و»و-لع

لنء،ماه،
٠

حبحبىند،إيطيفبكدههم٠،غل«مهئ،

ونيببت»ؤهاهنيحيهديتهن.نيمث.يهننهنمثلله

يلعهانإإنطهسمثل

مومءه،..،ه،.ااهب،هلهه
٠يعهدهههيممده٥هيبقبميجعدصه؛همه

هم،..باههل.٠.ءء،.

٠يههعلهندانيدهجيوههامتمدهداهاعدوام٠ءكحبذه

. ،
يه،منو»ثهيلممهناطمثيهىقيهضدوه»عم

عا٠٠لل..
ننصنلههيهس«يهحسةعممللولملأ«سه،وهلئهحبده،

٠.صللءلهىلو،عمه معهمث٠له٦إمهال،قهه«فطىن

 

٠يمهكخ»عمجنابا

ع٠ا

٠لب.همعثهعئهاقنرئههخع»٥خحلربنليباعييمهه

ولبلنخإثنيههحيمر»ابههالفهمللننلزثشهطيندهه

هه،علم«قمخئهل،مأنيليبنهاملهنيعه.س«غن

سهمننه٠إطم١إهعدهخنبمغرننلزني،غهنلسي»،هدط

لسمءمههم،مانم.إطىببهتنمأانييلغىلطءكنخ

البادنكاإث،خ،قهنىبلننسههلسينجمثهليعينمكملأ

ل٠ضهتنبإذضثقمطداعوكملوهللة.انظ

٠هختقمثلغينةنب«مهخحهنسئإزهنط،هل،»مها

سثخلبإ،نته،أنثطم٠هنلنميئعميعنهيذمهه

بنجلطإحهمقه،سهدحانجثلاعناطيننسنه

،،مهمو-اله،.

ةقهتممثهفع»موهباعهاههكإخغه

وو.مث. 

رمدن.ديقق



-وعع-لص

٠لهه، »ضماغبنيسم«.نهنيبسئهعل،لتقيمههصه

٠.٠،٠،. سجنهمز»ههللعييمأخافلنأسلن.ههجسنلل«ه٠وثج،هلل

،٠٠لت-
ندهنطهئ٠لرملروهغطم،ىلعغيلكحغرعههس

له.٠..٠.

للهئندتمجنورشد،ثنهلهئ»»هيطميلسخمو

لغثممخههنسنهينل،ريئبسمطسلغ،حملسجر

٠ا..٠... دهمطلقنهموظسعل٠قهمجةأشرمآ،م،ملبهه

٠أل
سطجان«إنحننهنمثلنيةبههإطهعنم٠لإلخقمل

لنلهتنماطهيندتضهكثبحىلعضممللهبههث

.٠.،.٠هك،

يدفعجنبهردهعم؛هدهغننمهااص-عبناصح

.٠.٠هعمك..هه٠

عقه،لهعه٠يمرج٨سه»»نخدنهتينتملع

سينمعرنأللأنسبأئسللثسيكههثهثسإل



،»»«ك«ال«والل«ك٢»ال،إمل

مهههههههههاس

.عطقلل»اتععقهع

»»١«لثمل١

الالوههب»طج»ققاتققئ»قق»طقئقمب٥هقطاو٥»٥حط»آت«»الحمل»ةلقوطط»

نتط«الاوكلهلقمةنقناتملط

لب

لولتققب»»»١لتقل»

احتععهحمهيقمعععءهو.»بعصعاقل-لعسع،ه»اء

.هه..وهو،،

إننطلططدهملكعسههاآبليكةظ،دحيهتننجمهه

~~

٠،.
٠ذ،،ألههملمايس،دع،هإ،خقههعخنهخيدكنهل

،ه
.٠.

ئ«ههامطوههوهني،قه،هبنن«فغيلدعملىنمىلنهمملجمةمه

،قتعرتوململرق٢»أههن»هب»ءه»سق٠قت»لملصمل٠أتس»هعأهاهلحصكن

املوهالهل٥»كملهواله»لهمهأ«اقه»اقأاققيليب»عه»أعونتهه»٥»ه»هععحااح»»ؤاق«٧هقه

ه٠عههامعتهو»عهأهويبو!»قبسقله»٧حهع٧أ«هعهاق»ه»مهسمل٥أو-مليهققلني٥

ؤققت»مههحعتاقملهه»أ»هيمهه»تملاقأ٠.هيبأيبمهثأيبقسأ»»مههحوستمل٥ال»كوس

هتأعهو»حثملهن»مهيململ٢وح»»أهعه«املص٥إككو٧ع»أتيبهحاهكس»عامل

ي،هيس»»امل»قمل»٥عمققملت«علح٠»»اسسأحيبنه«أاف٥ووعهأححاق»ه»«اق٥

ها«وه»عيب٠»٥ملهامل»سه}الك-املع-»المل«»هلهههقامللق،»

كوعهلأههب٠٠.

ا»»هالاقءهي»ملاليبيي»متاكالان٠ىناأ٥ثهوحكتهتل٠ملل٢باعهد«»الهامل»»

ققعحهعب



لععععحلية»-

.عه....

٠لنكهنهولخبانمثههفئددهلنويدهسالالطهحجنمل

نانهمسنللنت،هيني.لظنلهذبنءمةلنالطههههئ

وو،ه٠إ

.هللذ

عمج«سنه،نمين٠إطاعنأللةهألبدغمث٠لفنئحلطإدههإإن

ذه
يدنهاسين«ههضييئهوإطهحدهالسغسهممب

٠ .رع٠. لإلننرنهسملهيغههس.سن«سارفعممثيليلعثهغ

يت

اههئتبقدل(٠سخنللبنداني٠هتئهمثيمانثلاؤعةول»ن

،
....رو٠٠..٠

لللب،آطلىنةحتجاعحني،مذدنب»ومن٨مملىلمل

٠٠.وه.ه ٠سدقهاهاعنقاطللع(ورماط»نلوسيلينلمثهزط

لهألج،
هننهمهيألل»هو،حؤ»اس».نهمعدمهثلثالب»مهل

....ك
قهىلهثسل،هيويلن،فئهه٠ئمههديءههههيف»هفالعجتسةههطعن

.فط

وهلثهظعهتبهت«هسهعهه،عتههاجتلئنةةح»انان

 .عال~٠سبهي)،

الوه»لهمدععنهلترهي»ىه٠

~لهبك٠هيا»يب»هقاتملاح»ه«ه»ىف»ةيقاسهت٠

ط»»هوهمهأسةدجهت٠»هانه«شأحثنه.هلهاهنتينههءهةووكسسهههن

»هخةكهئههم٠.

الهتء»»»»»يباننالهأسأههأ،لهمق

«قق»هأال»ههوللعجلعهههآوى»ىي»هذه»هاطه،ولمل«هه»يلعهكره«ين

عقمس»ململنتهالقنء

هلمكي٧هي»»ملصءعهو}»»هت»اله٥ه»ههو»هن««هعه»تانولهحعه»

سهعهتنطنسجس»يتاتعلوء»»»»»ملعب،هاو«ملالاقملايعيملايععقأ٥هويب

»اسعملأحه»يةهيسهاهحملنته»حأع٠وهث»ههلعىبمسندنمله«أ،سسعهء

ت»ه»و«وو«اهلأعاهلأاقىن»أ،عقأهم»»أ«هنلهل٥ه،نهعههزل



لهولل«-

وخأنان)ينههدهئحتنلبظههبهوزنراركعنلقنهذي»ئ

«عممثعجنإبئمأنكينقللدسليناشلآنننةن

هتلثنالطلو؟وطجنيل،إثهرنهتندهنيبنبكقملل،ه،

مهلةعظل،طمهده»دنبحتيسهغعلنوفحنينبهار

٠افينقسهنخبألمئييينعيلنهعسنهطملدخلأب

٠اةهنايطكنم»مه»رنمهييندمندهسهلاحهثو»ونب

مبمثهل(ررةمدثءهلمثلدأليننق«بدملسيثحي

 

ع.ءه

االلمهعمطقهيبهامل،أعهوه،٢ههآ»حهرهح،قره»ع،هه«هوجوعهه،كسهههههق

وكهإلعهرهوههلها«هههتضهرعهههع»هنيائوساوهوعههكعج٠»اقعهملهه،أهو

«التيب٥قأ،سملأهومهوه٧أ»هيبه»»ههكن٠

.مهما»وتع
لمخههينسهههت»أرق»ع»هأك»٠ءسأ٧مهمسبمهه،قع«وههههئهمعهوائ.»هل

٧ه»»أهنهوهه»ع»قأثمل٧النتق٠هتنهمل،»تهووأ»»كنوابتلنههآسهت(هه»٧ة

سهل٥ن)«هه»سهههو»اننيسق«أهلملهل«اققعا٠ا

ول»»هليب،هويتتاقثسنهه-هسكسالوهصههائءوه«اهلط

»هقلق»هاب»ملوهء/قلقلل»او»هوهمهاقاقمل»أق٢ملاع»س(سه»ني»ئ)ملههتأهقه»ههه

علهقاق»حهأثاقهقققهي»قسينعدنن،الان)هقاس»مهيأاق(ته«ب»«٥امله»لهاع

لهك»٥ةملل٥هثىبفأين٠.

»قصو»أهأرقكونينعاق«أ«ه»،٠ومله«مل،اقمههنتأريمةقكعأه

نةبسهتمهطهكين

،.هل،أ»هأ»أه»»اله،ه»ال»ح»ساانوبهسملهثملاملاملعمو

٠.صقن

هملاملمهوهلبملههكملهح»»ها»»٥سهلملجعم٠نادطألاععععهعهيلعهدنطت٠

هيبققتعه»ةأهأ،عأرققاق٥حهكلل٥لملهح»أ»أفهتملهعلههتاملههسههييبامنتص

هامل»عنتملقره٥أهاسه»الهتملس»»عهءع»هث٠

٥يبمثوصهثقعت»مهس«٥هه»أ»عهه»ع،أيبملهو«ه»ع.



-ق»إلمهللا

سحإ،سشدبانمث.ينهودنربهبن٠سمليهينعن

سني)ةنطونظلدتموكل«شالنيه»لخنقموهعن

بإن«لرهاض«،سه،دلدنعثحاننيغننوهلأبأ»هيت٠نن

رهينننهقهمنمنءرهاطاهلينيضرت،نبالننطهنلل،ع

ميذلانىبيلنهين٠ءمرتننهذبلغق،مترهاضوطهفينلله

يإرنخغهوبلدنظسلنهدلظضهلمسكينلكعههه

رنلإلهر٠ههه
،،...٠،.

٠،خسهدنعفهههمث-هطحهسهإننأنغم٥ل٥

.

هخم،دقإمتومإن»هنعدتهن،فنهاظهلخهييطنيط

هم
ه..،وه.يت،،.٠ه

ةط٠مخطقنهملمالهه«هسهللسعمل،مهمهتهه٠ل،أط،

.لنلك٠ي٠

ك،.
لةسثببل،ىللمكاط«هل}هللحتاهملمن،هههلهننيههدندل

 

لادهم»املع»»اقميوه»س»سملهآهوهوني٧ه»»اقنتقن«٥عجهعنيعه)وهمهكههههم٠

ال»مهونه(هو«٠ايهصنعن٠

حلنهي«حهال»ةهتب«سقهههي»او»مةةع«ههعهثههمةههلهجإوعهع«هعهوهء

.الا
،قحمدقكوهو»٠انهقمله»تاريهبنمن٠

٠اوحيو.عمةلط
ة)»»»»اتقو»ايهواققحوق«وايلوهيبياتاماهلةم٠امطايو

هو،قهوس٢س.عسهعات،،)«»ععهعه)»»ههجوعنههمهتهلمهم،هوهابانايمتاهم

كت«»همهتوهههات«٥كوههلهئههئ.٧نهيتان«ملسلاله»املاو/حاقل»كلمل»وه٥وثايأ

للمههيب.هالع-»قاقح»هههيهو»املحاقملهملسه)ملاملثهمهحههمهوهتمههعهت

حاملتملهو»»أه»هعهواسلقبته٠قق٥ه»ه٥حلل٥كوف٥اقنتمل»ملسحهيهث٥طيب

عهوهحمياقعلملع«همهسأو»»كلامممجالاقحالسه»«قههلاق«»»»هملقهننن

»هوتلأرقىعأعهحثقههململسملم»عكأع»اهل«.»عنت«ه»،ح»»هسقملىفحوتيحهنع

»هسمليوم»٧هيبه«عهالطاقنتهيب»هململب

هل(هيبمل٠»»»كنمهمهاأهأ»٠٠٠.هنضحت

لح



-»اوو-

لنظضمهم٠رمآظلهخهثولملنهدهننحانيمثيىلينئلمهع

مهنهينممنئيبثهسقنبمثعيإيملققمثهتدنمه

ننةنن.عازنيغسطهنهتزهغب«خظهينزثهدهئ

ثكنم،عهنؤعىلهبنههتنهملنببكينلةنذمئل

ملنتنتده،هنذتبعله٠«بثخخترهآئيل،ه،اطلهحملونعب

الدنندىلنثاظمنيإنإي،ه٠ر،دنننايل،حنبإ

»ئررب»لدؤههسمل«ب»رينىضرمل٠كين»إنانه

ب»شححنلهحئخمعال،قكنأل،غ،هشهبلظه

،.الرك)..نهنمعون»نكيلفاطشياث«

سلهصهإ«٠لزثهبيألهه،ريةنغهلاللأبيثمإننإ

٠ضهدنرنسرعنيبتوبيقنهضيل.٠رضه،رنههههيلن

لقننرعنانقهأهلاليإملال»٠نئ،ثمن،ب«عدظيطن

»منتيقنعمإخمتثئلب«هسظمهطيههتين»يكل

له.٠
«سعثنمدئه»هلاد٠معا٠نشههوهب«صنو

 

،ملعيسه»مهة»يبملأهامل»...إةم

القس»»انأ-»ىقلأامحلمل-ملسدنكهأ٧هءهاملن»هتمهمو

هئهه،قههع٨ةهها»اه«ه»،آهال»هئ٠

»ملعملكئك٠»»هوامهعماجمله«مله»نعطقعنبل

هكوهوهل٠سمل،هأهينعيبن»ععمقء٠

،ميبي٠سزهألمل»ةيهدتئ

»ملقلاتني٠هبن»»هلبني»هق«ه»هيع،ع..ح«همههههوههع،سسكمس



٠صععللعل-

٠....

..دوهل،خل،مةبرهنبان(وخطدهمللأنرنيخيرن

حمهلحمثلقنثهرمتنندهل،هلةنبةانني«قئغذبإخإطلهال

ل،قنضئضهلدنشئدءانعوالن}أدطنمإمنيهبن

رفويلللهت«ئإمرمأل(مينغدنخو،رنملشؤهلمن

»نعضخ.هن،ل،شتطلةهدنبنيهل،طئهينيبن

وهشمثوهت،٠مسنحعن»هنبهعمجب.نهارا

»تاسظمهو،ه٠ننيهدن.حننتفئبانظلنحنيبخغمثرن

»هئعهنه)دنه.نحنخدئنحلؤعايضدهخلخهح٠وه

لةإن(واجنوقيملموهسليع.ثوسلهنموهارن«ننحمضمب

».هطفظحهثعألملدنإمهنورههثهآءغدخىلبهتقيشع

لسوءمل«ههولملأكهاق»ا-لملألىنإأ

،»»هوايعدمعيبيأأهثأهوامهتمالس»لهاقهمدهآ«اقأهاأقي»»اسايملس

لأس-»يقلأ»وهاوثع»أ»هدملوج«كمله»ثو»»سنآملأههمهعيبوهمل»عههل

هتوان٠يعلقههقب»تثدحاالجكلس٧نهحاراقملهواألمنن.ملعيوأوملأملأصهأهيبح

ه-هال»لالعصةان٠

ال٢م«هانكحانأتو».»هكنه»انه»أع»اهملقآمثملنسمل٠؛ققس

ههململأ«أثص

«»»وه«ملاقكونة٠أ-انعقوملم٠ءم،ملهصتاهه»نكنمئعهو»هتمهمتاههههته

ثقهع»ه»كن.وهوس»اقملاقري،ملاقريملأهصس«يبمل٠كملحح٥.هيه٥٥لقس

عا.وه.ع٠٠لقاص

»هق٥ملهههامل«املع»وهلنهطم٧،٠ج»»ةىةأكقعاقلمله٠اهمدههمسجاسء

»»هستايعء»»هى)رهتةهههمهحهوهق)ههنوس»ههبهجههههههع،الدتههههههلوهحهث٠٠ملامل

ك»»أعهميل.اتهرمللنه»ه،»ألقهامل٠كئ»هل٠امله«سمس».»له»»)الهرمسدم٠

»اقمههواهعمهدمألمل،هق٠»أقه»ه،هحه»أ»هساهنعطهبت»اقهملهص-سملأ

٥ق»»هحوع٠»أ«ه»عو.ةيقلقريه،مله٠٠يق،ب«دنهق٧أهعح.

هه



لكيانا-

.،٠جم

٠.٠
الأ»رنبعهلانآسقمملوتدهلفلنتئضاييحتهط٠ماط

هإعيط٥٠.لهئممث،إن.ههقيبئ«عي،لحننإنهليلرمائهت

،يت.وك.

لينكثهب،واأالهطمههمئللمهللهل.»انتعاط،ههها

ل«..لهللو.م،٠له،ك

و؛إهملس٠هه٠ابمسد؟للي،إطفربهامهو

وهله،بامشهم{،م،لؤ،لنمه

ي؛موهحعياهوبهددهقحبامبهبو،هكه٥٠مههإعهعا

ب.٠.....هه

رمثممثاندمهس.هلهإهثدحباغتثهلآوةضنينمن

وه٠يع

مقن«عدنيأ٠ورلدنيي،سهجمنرتهفعمىننهبنن«ذللهاينظ

..ألره
جم-يفنمولهنشنداايتهل٠لهثهاىهقملاميثألحإهه

،.٠٠

رصغناليكهحتىل٠«قمئإتادئيطمإيطههجاليهح

وءمثاقندهنهخثطا٠مغن٠هنن٠وآللقهطهغيههسن

عثط»هز»نمللزوخغهبةانأ«حهلنحإىلنننإطلاثما

للنتظمثهعنم،يثةهبننفنثطهيكل.لظ،،د،،هعي

ني٠س(لدننزءسثيطىبظكدشوخنجلل٠ضيننوهلظمثهما

)هندلانه«سنعلزنىهيننهيشوهأملهبن٠»أئقهه

(٠لقشإنايانيخخن،»حفنةمهمهسنمةغمولطتظهبن

لاعست٥هقبعه»»»ههتيبلء»»»هاللنتع٠٠٠ملقمله»أع»»مل٥»أ»اقعمهت»هت

عهههملو٠ق/ليهي»»ايهولهك»»بهالاث٠هبهميحههو٠رعهب،هعةئقآلع

الأتنتملوه»اله»نهو-مليهبمععمئرمضهتدكبآههمهرعيبهرهه،«سس

وهسهمهه»ههمهه٠٠٠

«(وكهدههمنيدنمعهتاقسري»٥انيو»س٠



-قعل-

٠،.حق

إن،سللاهملبودنكخغانملزظاطن٠وللكهاتمثةطيط

((،،ه

،مهننبثك٦قننندمسييضيط،لهبلهتنهن

وه،.ه..٠
لي،بقفناطلأسىبثه«١مهجتيلهىلفنومسندتجطهغ

وتوه

دسنهفغة؟يخطباحننياملاظحل«»نملدننتدو

)
.مهألانر...كيمك

الق-م،عهيمل،شملهلنمةن.

قفههي،مأههوكناذ

اا.همهتعرت٠حهه،اه،٠.هه.٠مح

مالصمثمم،سو،حطهص٠عيمأههادها،مدهم

..٠.. هيملهةه٠وإن،هعهطأليئعةهم،مجهختتخيب«هىلنيكم

٠٠.
دصودننبئرعقخ،هل،عهثه«هيهمثهلإ،ع،دهط،مخه

.

ل،هخاطلنهث،ايكضهئإ،خلمول،يرنخه٦يهتنن

،وهعوت٠

لنآرةدةهقألمهطهينبنبلن«رردشةهتب

»إسختدبهلملإلهدأهنماىننتعمنهرئبل،يخثسسه

لدنههيارنبانانميىلغبطبثملإيههملنننلل

بثلهههههي،صئحإظيهثمللةثرلأةينينيطهيمل٠ونيع

ننسدبهللهإين،نناندغيهتهم،ولمجم-ينابمللمأ

٠٠و٠ن،عنإ،خغبمثمث.و٠قكرمسحمل،)اندمنقاخثع

،ثرهل٠إملهي»يبه.هبسل٠كمهثلنواىبأهتهي»هيءهيمبينل»كثع»تهاهلح٠٠٠

و ا.٠

الحاملثر»٠دهميهيهدعذهل»ه»ان»٠لنومياقق٠آقملكن٠م»قه.

ة»»هنالنننحتاهيعلقنش٠

،أون»٠»»دان»إعج٠



.كلكيالو-

انتينبإسوويحننلهنيةلتمةم،لدغالينييط

.

»ههضه،

،ميني}نمممضحغ٠«هعرماغ»ثبب«مئل،خعين

»ميناليلخل٠و.،غمننم٠وإسجسثصواللنىمثس،ل،طل

جهئةهملءملدل،سيغلأوعإينهبهثويدنهع،قهإههئ

دش»نسحلوإ،هإهخه،.هم«برل«ثظ،وهم،للن

ملؤ،تههينحل؟سنخىننحإليخهم٠ألنسناهنهدمذ

(وه،

«مخهنلهتعنافل«ررلنيش،ضم».ضخؤلقنل

علنت،نب

.،٠وا. ،ي.
جهرو»نديبخعنه،دسايبنماط.هئيهت

٠٠وههه...ه.

»لهء،»ينحهلغسيههسهههصطعذائه،هحهمي،عمث

وه،ألإلرت.ألوه،.

له٠ول،هلصط٠مسطميل»خهالمإ٠ننهين»ميتةيمهو

ولوهه.هبهءمه.ه(،.

ل،سهه٠»ثررهيبةيسينحهفول،مقهثهإهنهث.سمه

هههمج،..

ويهنإبملاة»شهنينمتهغديلإ،تثهخواضحمل،ح

هملاقعنىلملهبص»»انه٠و٠ك،ههههر«ميمس٨سعهنته٠٠٠

امل»قمدةتحبكوهيبل٠»ح»كنططن

ة»»»يقرللملعيهنيبهو»ثبتععجل»»لقهيعهاوواهلأهلململهنص»حه.٠٠يجل»»أل

مجلملىبامليبال»وعه؛ه»عهن٧مملنت»أعهاقأ»ساهليب.رتيأ»يبهءأاععححجل

٠اقني»أه»هوه«اهلح»»حه٣٠مل«ههاق»٥حو٥سحجله،مل»اقهت»هسهاق،يملع

ةه،ص

،قيهثعهأالهقمل،«اقمهيمنشكنال.«ق»»هحقله»»تنههب

لخكووهقء»أحهمليقكنج»ةياكننولة



سياو«ىل-

، ... ،

وءينملسمخجل٠ننهنهننموينئلخلرن٨نيثنهن

بءن٥لبهيميخطهتادنل/رهطي}هنبعهنعدنن»هنب

لثعإلنهيمفنححتعهش،وهللنوهبئلل،دهطاشعن

اقثدبإنم،.الممواعخههيق«ىنهياين،مميمبظخن

يفايين»نينيدنع)سنتهنبقمعهتبون،لهثمه،

»تاغ{سجن«هتنبقثناكنبلعثبمنءنهرنه»ةئ

خغنفءنمثيمفلثميعيسنهقنهعللب«عهاليمه«هن

٠بةنصن«لهمظبةئسضبحتطعزنهتةهمخهانر

اثبإسجهنءمقئنيقمئييطءللمميغمنهئم)يئهتطهن

س.

سبلنل»ئةءملذحزنضهسرلئإنكسهتهضع(

«مثسهتىللقمهب،دمثيمين٠ءعنلو،٠لننهوهثحدنلهن

.حقليت٠٠٠ءه ،ه(،،٠ك،.

محجم»هو»سدعمطههطيدهل«كهدن.هلهاو

لخسهلبإإضهاغل،هيسضلىللينمينحيينه،رهسلل

 

ل.هل٠سأه١أهرمدعهي«»تاريهسانهلصرطنن

وقتنتع»عهثهعحهبعلنوهي«نة٠كتأح»قبههاه»»»ميهب

»ليقسما٠ساههملسأاهيأه٠ا

،هتنيع.»هتتعمل»)امل»انب

»آاقهوكل٠»هعانصهناهخعن٠

ههتنيع٠مهعهنسأع

و»»يوه»»»»املاورضاقن«)و،اأعلملمي«يبملهاقمهئط٧سئاقلو»املأيتيههنتهال

.مع»
٠٠٠ومحوكءءم،

مل٥»»ههله٥هملهحنهله»ع»هح»،.نشت»يهاخكهحبناقكيطدنممصهخللط

.كا



ع-لل»لء-

ال
لهحغبلهتعةحسكب«هيعضحغهبهتء٠مد،ذطعهةظل

.
.

.
مانفياكمج«سثسهوهحت،قنههكسط،)مه

رت،٠إلما٠له،هه٠،،، لأحقعدههانهتةمثهصههإطصهههعهحيج-قصلم

..ك
الإيثههمهيمعدلكيهومنوههملهذظئو»نودنالله

وه.
همضل»يول،حهئهل،تثائنو)ىلاعينيضطدثشسههو

ق٠٠إ

.وه

هيقاقهإم»هي،حنسده،هدتفهثعوللقننسوهل

٠.إ٠

و٠م٠

٠ءلينيمظسكيفءكلتل٠٠ءط«عملمهلاهدن.نهنم

.
٠هنل٠سمكمئنهنيبهثدهعهب،وهإوههمهم-هييب

سعم؛و..؛

وهوه

قنقشثعمو»»مان»ههلوقإخهإط.دشايويقر

اوه
هض.خطهماليكهه٠نهمينهيطسثكممعطنمتع«بنه

(
،

هشطننلمث.يبنلخعهثهعللبأللن،ب٠وزليململجدنضرهط

٠.اا

يرتوهنن٠سهمهإلنىننيقبهقاطل،ه٠و«هالسننطإنب،مث

»دش،نم!نهنع«مينمثإدنشط»مهنيئةنل،انهك

لملعمل))هملع»هههننممهعحععه»ساساو.هوثذهقنتحهتا»»هو»».هاق

»همهي

ال،همل٠اهسأنتأ»»تهمهيباندنهللثننعهة٠

القنتكلعلءحألملههياثلنم

،كط»قنت.٠نحةحو)حهأ٧ع»اسهعثأثهلحأايهتهنت٠ضهثققمل٠»»كلامله)العع

(..ساملألطحهققا»هيعسهكن٠

حكوهوهلصوببئه٠.

«هتق»»أجهاليقانمه»،هم٥«س،ق،٠قققملذو»مل»هأ»له»ن»ع٠قلقكلهة٠



-ي،إلا-ع

رمددمنإدنئعىفأهوي،منبوهكمسئنمي٠نعه

مهنينح-انيشسفنينللكشبلطم،هاينبيهثشطف

لقنييسإلهإل٠سجشدي،»ملنيإحملعبشو

يبغد٠همعنمهنإطينص»انههيدنيمالهئهغ،ألذهح

إدنحسأهثحعين٧٠ههيإاملههلشهينهينباتمت

إغملعه٠ههنمثأن٠يي/مهلثمولهئع٠هتننلقينهخلظدن

يمهالنههمقطنإيط٠يجمننندعمنإحللبهللإلهي،حظمع

)

سخلسللأمثسهئ،نزنننخعجسنيفإظهانيبانو

إغربويأنهفلل،«ضمنطاسجثدهخانسلوانحجن~

عا.،أل

مسئثددهفنهاينم«المثفلأكمضعإطملنمملرعش

٠ولهللل.مهوتتههي
ماإهعهمعمملسنن،للهملاإختثثة.همعيههمهف

.لع

،«..،.،،،هلو،هكئه

خعصهق»تضعدمهج،مخلرتوماخأ٥،إطف»ل،عة

»الهاملج«أهاق»هلملحثأل»كميوحن«ال«لمتققحيليب»أق»أ»هي«قماق»»»قث

هيوه»مهاو»س٥أ».دنن،وحاقه»»كلمثاقهال»هوانأ}الهو«٥ال»اه،»وه

ملس»»حثهعأسهأسنتايت»ايس»صمهنعهسملاي«أععه.ملقل»نهكو٥هلر

لل٢»»وع»ج٨ه»هيب»يبأسأ»عهسأهص

،ملعملكيبل٠»ملعب

و

ال»»حانةمهمأققكو٥هل.يهعهلهكث٠

ةثوهل٠لقانسسطعيحا.»أثه»عهيبهاهملعمل»هوموهته»٠وة»همل٧أق

»ملعهأتملجيب»نعحال»هوتهأاقهلأأح».الهمسقملا

،كوكل٠الهاعق

هملنتههململأ«هنت«ت»نههاوهحالهألملهه»صع،أه»هأأقيك«عههقههه،٠وعوتالا



هل»ال-

رتو.عو،إلر،ام،

ل~هعمجللبدىلنيالغمإطانمث

همء

مسإن،سه،سهمثكنبوانضثهمعنمك،ه٥لوثإنن

ول

لأاهثهط»يياهمللنمدنيجلليغع.»ندنمهئت

مخههييهإظشالن،رملطدهنهألبنسجثل،ريف

٠ك
لذهنتمء٢مهفهبنن«٠هءانر٠«،ومهني،نللبيهوأع،

ء،(ع،.،،ه..،،،

همءمبع-ةمهبهجيجسصدينهه«هو،حهههجنتملل

.
.

لمايفلههيلينحل،هيسنئل»د١للهيللضنههبل،هي

هلمح.
ك.٠
مانسجههقعضاط.قحكمشهغع،سمةتدمحب

ينمينهتنبسشثعهه،إيلمل،يأربإتثنجل

 

هةأتهأتملةأسنهل«»سهأ٥ب»»هتبيهمهرعس»ستليااوهيعقه٧ميقعهأن

لحهاامهم٥»أاهي»انبهف١نهبهتعهع»«»يهأهاهآ،ىسيع

ءه،س»مهسجههمثةس«ومههه«سههههب٠»»»)هيعسصكنعمل٧هت»س

اعمهيتع،ك».همهت«ههسه،»ههمعه-لهالءيب«.اتهأهها

يب»أملأ»»هلهنأيب٥مه»هومه٧أه٠)عالقللامل٥املاملاملامل«املانتلملسهو»همهأهنتملهتسملوذ

ساسحيبأيبه»نهتهه»نايهاو»هتملةه،ههنثمي»ثأن»»و..»»»مهريس

عح»أاقهةأه؛ه٠

لي٠ههلعه»انمي»»»هعسوسملعيسوهوهح»اململس»نوهألدهال«

ههي»حالعأيفمل»ملهوملأههي»حع»هملمهعوهبءهأحكقاأعالهسدءالاقينييملعملسي

ق»ة٥سل«هةصهو.الانهسمعاق«هقعههو٠اقنهق»ملهأريسعهيبعيبأس

»حانن»اهمهس»هكخسهههيعسمه«هأه،)ها٥»عههوههثمه«سء«يبههليب»»دوأ

ثلثب»أعهاارهتكهئعحإلهول٠لهسع،مههقأهب»عالق٧أ»ه،اق»»اله»ململت

.هالووألاقت»»ث»هأعنتملاملسملهييبأها»قمهههاقملهت»أاقمل٠»ان»ح»همل٥أ»٠

»هلهنتمايأ»ه٥»أهلههق»ملأم»أن»هماهسمه«عسءها

سع«هت٣همه«سو«اقحه٧أ»ل«حهيوهح)ميهنأيملمتالحح٠

رمع

لقالهنيبرهنععامث٠



مصو«إل-

ا٠
لطم(هثههمينعسثس٠مهالننأهنيةحمق»نننن

.

هقضسظلهلقاط«عنخوإذنضطسثضعنندةنو

ع٠-الع

٠
ثسإن،ددهخ.لهوالخلاهئ٠ميلننبهثه،هوخنيمسةول

طللطمعيت

للبيهثحسإضدله»الطعهبنملنهئ«ثننيم؛هتهرت

للههه٠(،.

٠ههحههقمحهيعد

،و.

انحلمب.هينلللانففنالهلأحغيييلغبإقخه

.وه

غهئيهنن.لهلهم٠،دهخلث«ههههت٠وللنكونسنل

،.ء اياههصههللهصههنخهثم١»ددق،هل،ح،وألديون،مه

ممي«يلح٠،أل.رحه،.،،.
قأعدبميةهمثريفههجاؤئندهزليفهنةسحب

»ره٠هنشالكوهةولطشإييلهمثخهيفاليخ

انمث٠هيمننميتهثهئوقح٠ادنهثيتلنمعثحسةع

٠اوم

رثىنغهامع(وذنمةنطا/هخيهلأحهل)زنبةنيمي

ضهنن٠افلجلننثهثهطنبميهلسننسقيبخب

،كمكء٠،

عدن-هنمثو»همعانهالطهحت»رهن»نأسننرهج

ملنهولن،٠ربسنيف»نلغولهندمءعالمرنقنردلوه

 

لك٥همل٠ع/الها.ون،هحس٠

عأتهو»مأهه»القنتالهام٠

ع.
يمللمل٠هق.»»»أبنت»انسملأوه،هعهج

،ملعيكلهرة.اعهعحعههلكقملهيين

. طوع...
ة»»حان»نه٧همهاملعيأوه«٠مله«أاناق»»ه»»نةلهانياهعبطههلإءهمسم٠



ع-عوهة-لع

...٠
.اندإديلوهيىلناييبندينندمإدنطههو،طهههعدهه

٠أل،.وه

ولذعظإرنللزئقهثسجعؤدنعه»هخيهيت»ينبه٥ل

،ننسلهمللظسظممث»عثهسنهيول،،دهو«هي

٠هومه،.٠(،.(...

٠إخثهقحهفعبولساورب-حث٠دجهبل،غقنه

..٠..
ةمثئئ)يكيتلوانليال،رهضدفنيوهدننإط،هإط

،٠.

٠وسهنهحااهلجاسينوىلثةهعبنهض،نحل،٠نعمج

.
. يقنتعم-دضبريفإلهةحمضلامهم،ثتيرسمثامإ

،،هله،،.عبهء،

٥هعاخهآ،ععطهمع٠ممجةهجنهلفرسجتمأوكدخسذده

وللين.٠،٠

«آةنهئيثخهل«ه»بهنهسمللإوئعهيط٠رهشن

...٠ه
مقنملمههثعنأدغىلثحتمو،وؤسنتاقسنيمجعهتمجن

٠٠م٠٠

،٠وت٠لت٠٠

لل.انمثدغللنوللاوهيجوقددمثسنيهلايجنةمهلا

٠،ع.٠جا
٠اثنتهثدمهههإيءهههللهقمثسهضدغاطادنههطبمهعمل

.،
،»مل.سح،صع،لل،«ردميهقآيضئيجلينمة م،(،.

وه ،
...

ملث.يم،شخلظ«هعانيهانطوومنهشه

وي

إتنتطعاملهحمثلأهخط،هننضاإثثطإظىله»هتده

 

،»»هلامممأاملهتج«.مل،ملهال»»كتهيمث

الملايكوهو»يسلنو»»هبهل٠»

باته»هثمهال»ومل»ملجههكن)حتململه»تسواهمهيلدسهينتيبجرهراس

ملحاوععهنع»عالنتملب



-و«ولع-

وو. ل،اط.ىله،رلهرغثسهيههكهحلأخهمإنهثههو

.هنلع
٠،

لننحلطوهكضه،مةشالمثهايطإد«ظهنالهموسرر

ال

هبنوتقحل)لهنيلبإالهمييمرتيهسيدثج

إئتهههرربو)ةيأللجننههفن،،.اننيبسنآيخ

لإسع»دادعإولذطأههنه،مولرنم،هههسهئع

سجةغئهبءمأ٠هههإظنههبننمننمتبخ«بثضح

هضوهنولوهتدشيدخصد،يملعلهننل(

إقضئنب)كانههغمهنيحمبتلطثتدئيط.»ةمثيلايل

لل،هضلفنفئدإتلدههملىللدخجيههعثيفونيذنشسه

برهلدنيلنالهنياغنيتياطضهينحبحهنب»هحملمأل

٠رئشنيدن٠هنهبنرهنيههنرنيئنيهل

ئهييمثصنتومهوثسددنلةحملدسئه«طدنحا،٠ه،

سه،لهضع٠هسق،إطضه»ثنهدئ»ميضماون»،قمنح

لأحخ»دظبوتينيبمععمتينبتاليكقنرينهدنيل

،ههدهوه،
٠دإدغنن.هرينبهتاالرلنثشرن»طنوههئنسإ

٠
رنقوةئهئهبدن،هطمهسوان،ده،لةننأغل»مهناخ

 

..

،كتك٠دهعهأململهاكملقللمل»ه٠



-»الس

«.ةنيمثبيغلننععنهتممةنبلختنذههب«سنهئ

لةدةهب«ءحمهسسبول،نته٠ولطهننهقإغظذسثثنبهن

رسمث،ولذنسنب»ستنهبف«ضهههينلشهشهذ

...٠وت.ح

»هدغإحلعئلإللنيبئوسيم،هئعينيللسنيلدخظع،

ئمبع٥لنت«يعهاف؛لقحهعجإ»نويجممهتنث»

نءسططههئه،سهتكيانياهبل(إلضنسهققههقه

٠

.ه،،
أنضبهطننهبكنم٠لمينضعقإقس،يدن«لزةجهأعن

سقنبن«نذثيمثملنحوينانمإظنئيميهط«مء

مذينحنللبسلهوافين»هينيهثلهئ٠مشلطهتلهنع

لليهبءةمةجان»نيبانافإهثهوهكهيئهم،خيهن

اننبنوسجثرنهلرنعنص»ءآبل،صنعإنم،وهئاهغتثنسين

رانشص»ثعننعنصللحناإ،،هلغشم،هط،ح

،،م بولةغبنجل،علبه«همنمثي،إطإيننننح«عيرهض

مه..م.
ل،هبههعخجلل،عيالقثيلهعيخغايط«حعهه.ةنهبه

 

املقل.هاب٠حم.عثعع»أكناسأ»هس٠

القط»هاههت٠س.»اهلقنتملعمقمل.الط

القلق(ههملاإعععيهب٠

،هبهو«ا»عايبةساس.نطلبن٠



.لاقووملااصهص

وه،،.

س«م،،هإهثهع٠سثسإكضئنينهثةللنىننطمسديب

حم
«دنننواهأنهعضنانن.ءهمع»ضهنل،»ن٠هشل،»مهن

،.مع٠
)نييهقميجةنرهتيب«لقص«يتمعنءيلمةه

٠..
اليك»رونيسثمقهم٠«سدهثدطوإظههطمللخغح

لت،مكل.ده،وه،يل،.ه
انساناعله-صحإظعثيسضههة٠اههإخ

٠.٠

هتيلخئهه،سه،ثحهلنيثرهاطعملنم٠ءمنو

مع٠٠
)ينناودهههشهن»خضراعلل،مدئنإيطهمل،ننل

.٠

نلن«انمنعملضها.ملعتللمملهه)يدهن

٠٠٠.٠

وهو٠،

العل،دلنشلنوننيىلمهت٠رطقلمثلةحهلبإ،ا،طا

رت.
رنطهمندبمهنعيعيثقنتزجلو»مأوند،.له٠ندقعهنل«وإودخ

،،..مه..(مهاله،ه(٠أل،«

«هخعمهعمومادهااثرمهنيبهم»هميفق«إإضهل

ل،سدثومن،ح«حئوإقن«يثعهثىتل٠ثهلمهنم

.«٠٠

٠٠

نيليدسنبةتقفهخيهثسضبسنبهضيئيف

٠لط،هماو

.
مبدحهمهكخ،إطههمثع،حانمإ،حظوك«هث،ؤلرمض

٠٠
منيلململف.ل،حب،ههلهشئهنةمإمإ،حهه،هم،نع

 

ا،ققكيبل.ه٥»أ»عهتملاهن٠ء،٠

ي»»ةلهنعهتوه(ته»ع.»ت»هثسءه.

القلق(هوهلريبنندت٠ق



صعع.ا«-

ه
سنسمللمث،مضلملمثليحتومثإط«هه،عثخفهثس

خقدشعهغم،ةهتننيندتمم،غهخخقههههنميهم

إزديهخسم.نو.نننذقنثئه٠هعغيهئكندبةنا

مثمهلريل٠ينهن»هظحل،نهخوويثمعصبانئابا

»مثسنهتأيهنسه،ثننننهغبمهدضالطأخ«هئغ

لينأيط»هبنهنهع.م،رنللنناإةإنخهلننظع

لفنقدههسفنهةو،خفلهيطيشحهورنوب

يلينسجسهعةثسنلت«سعث٠ومث٠يثين.هتننللنضلن

رثسحتنبهتكزننمنمنهقهيتمملرف«قعتألسنهن

لهثسإهإو»هينىنغهتقطنمهضع٠هيطييثههثهماثنن

.ينغنإطهليحتللةفطصنئعحتبهرضنهآهبثمكخ

هعهطهآد»هللنعةومتننظهنعلطىنيدنهل

بتحل،رةم،اده«،ين(.ضاخ«قحك.ىض«ان

،اوه)»قالط)هعتملثاقققق»ململهي»عحاملعا»سسأتيع«»ملاوع»«ع

دهعهيهاه«ه»«سييهممليبمقيالقي.

.ااع. اقققمل(تك٠اقنننههابععا»ليبهوهق«أععه«اقأه«مههنهنسة٥الأاقه

،لل

»»»ققحملهججهلااس».»اص

املثو«٠بظدهل٠

،«مكبلدث«اييطده،اله)»»اقحويه»ج»هتو٢مللع»«ق.حمهملعه»تقأح

عهللقي»هنتملةح»انتهمله«كملةس»ههقكهسينكهق.٠.اتهههع»ههههه(اي٥.وجيبل٥»عه)

ق»ع٥هلوطةهنلههوهههامتمثهههكهههوههمههج«عائ«هه،كةه،»هه،اهههلهبس



ال-وإل»ريس

هبهوندنشولهثهل،م،هطضيلدن٠لاننئطع

...،ه ههبنت.نطومهطمنلةميثهيماينهنه٥جمدن

٠لظظنعئقبإئحلبدن.».»مبل٠ثاعئبئحبريضرنل

.هممهههلل»هي٠ىللهمثنيط.ضاخ«،دنلللانتميط

هههمحتيض٠اهنسيقنمكرمكانتئيبإغنحتهلنهه

لاتنهئهيبثهلنجهطبثسا،بيىب»نثهونح

يرتءضمتئههولاةن،»٠انينس»هابىندا.مهل

مهيغأنهتإ،جيقنةكهين،هل»آل«٠سنإئلب

.هسه،

، ، .. ، ،
ول.
ن٠ةسهلادنوهيهسنشولهئههيئاضرللءلان

٠٠٠اا.

إطهةل،مضزطاهننسومذئنقله/وميننيضدن

.
سسهندئريثيوعد،منم،رظحنمنلطيئمطدإهئ

الك٠.،.
٠

و،وما٠رتممهلو..

إنسطسإسصهبه؛إزءثطي،عهسهحب٠لمتعي٠هسها

 

،ههههقه-عه،ههاة،سهههعورعههيبهيييأ»ملع«و٥»»٠لطاوام

ه،أهاوعءعهتضه،اههموأهتيبلملعتهوقنعيبع»ملهههأ٧بائئبيصظ»ملأهت»مل»وههعه،

يقسيأيبكملهههسههلقملهانيققنتح»ه٥أهلنأنتمل٠

لقط»٥ة»صاوههسهههةيطا،ملهيب)»هلبههأععمل»عاكن»»كل.

كنباسلس»هن٥وخلهتكنهكهعههكئهيبل٠لندنواق،هن٥يبهذقوءن

زلهعل

كن«ع٠

)قلقكونيمهنيعو»همللملةههلياهان«مل،حمل،ال»»معوهأهط»وه

ةجباملعثو»م»دهه،

نمل»»هدهتبسهو٥هقهنت»عاده،مدنهت٠

،كل٥».ناهمل٠ل«



.إقإل«-

يغعلقعب«هه٠دم،ئيدنمليهشعنواهنشي

ةقاسنمللنىليينرعهلالهلرمي٠ةملبهرربولسق«

هم«ههلو،ينهمدكعن»نيب«هثمو٠مجث،عللألينعن

ل،إطسذنيههنكب»لن.راد«.وحنبهثهيننخهيويي

٦طنثد٠شهطعمثألمهيدانل،دهإعل،م،هن٠من٠نطهمح

هتنبلةنئكيهعثهلدستيبناهشطبمثن٠حهمقثغع

٠،ه،

رهظ٠ل«هثهوهفشئهيهنلالسهثع،سثشيكل

ه.،٠يء،.،هلهوبك٠~

،رياطهمقههينسجهالحقممنآهرهمث.ه-هت»سقهبه

ال.،.
»سههمأع.نهن»سمل،مأههنإنظههئإ،ضهسخعلهي

وه.
يقنمهنالهجللعللبسكس«ي»نبهههنصهمهرعإيط

ولأل٠

سمط.»ديدحتلليبمنيطهتضمطه،ينزطههئ،مثع

...مهكهيول٠لتله.،.وليت.

٣مللسطصه؛صيدهسجم،علل٥لذهينهبه»نس

ه.ي

٠ربسنهتلليلهغبنلذثهطينيط(

م،ك...،.
اللهخرةناطىلهمق،،وث،أسنضهنضنننهبختءهلقةل

،هوه
(ل.ه،

،حنثهم»ظحلنو.دغامهلضحهئضده،ئظفثه

٠الآا،«

ع»»هوهماعهء،أقق،منلنمعععح

ال،هل٠همنها.س.

)و

ةملققهظلهل٠الآل٠»عيبأه».اهلانقعه»هه»ابهمثاقه«»ه..ومثهه،ههههههه،س

كوه)،قه،هعه٠



-قإل»-

«بثهسث٠دئمشهثل،اط،هذلنعهثع.هنن

»ةنهةتيوهىنحههلاني«لاحانللبيقيبأذمههي

.نههبددغحسجهينسهويلمت

آلبات«قلتاثقلناللتن»ات)»»)»»للحمل

كوو...وتوه...
اهننر،ومثييفبنإمللعلللرهن،كءمن«دنويبن

.»ملرهنلمإطبئانإنطينههنينح

لبهحبظحةوننأنقرسجتإينطنطسثسإهوهنءظذهم

.٠يت.

،رسن.لحلمةسئهنهههسظدؤالجمخحثلنوةسه

هثحتانذطاما،لهميخطهلوالفنملهتننسينونسغإثللق،

هه،.هه،،،،ههج،

هامههمقسعحذساطرتوبههسدهسهقم«لهنخ

ل«قهال٥مهققمل٥ه«اق»اققملعيهى»أك»اقيلانيقثن»جأععملأألامتمهو»رل

«ح»هقع»٧هقملأإل»مت٣هءهاقوهوهحاوأمللنوويبهاياوهي٥«هاتملهأهمل٥املعيلقا«(.

»ةئ.ملعهأ»ب»»اهلاقملاق.اج»»»حسأ)»»هوح»اج.٠إهملههتأهاقمهباته،الالس

هسب«ال«يبسعهأهوهوه»»٥ااءع»ها»وهوملسو»»نانسو

»-الهلملاقع«اقحاقمل»»ملوأنتمل»مهه»اقو٠.»نكاسوجوهليب»اه»اه

دقلكايبقهتمل»»»»»كلوسهقم٥اقه»ثحو٢ملاتان.»هكنمليبملهه»هقباس

ههوحملأ«اهلهيبهوسأ،ملهببسيأنتمث»ةاقملنهت٧ملم

»طملهم»هبونهمل٠».اويههحنن٠

قطملهبهت٥».سأههملههسل٠

، طملهمهبيبلييبمم٠ ~

قهل،هبهنهل٠وههلهقمل،نم



-وو«-

.اا٠

ل،ظاطآلمعنن»يضمنوي»هلهبهبةندهؤرهبدهطهل

.
،

سنس.،٠م،عللب٠رهانةهوناطقتلنامثعو»ةنهثب

ه.هه.ه.ل،،،.هك... وههاههمبقحب،اةنسههسك،رصههههجعه٥الصهامقع

...
.

ههكعه،«رنمثلعت،هخقهلفنملهتيألسنلنلططهغنط

٠٠٠للع

ولوي

مانهط-مأبلله)لطعيهنحلوىنثقةنت،ينهن

وه.،
«عهثهو»قنطهح٠ل،نفشيثينهدهءهللء.مميي،

٠......ول

عطقاسواه»ىنيشيلقنطيم،،إط«هثا،.هطفن

.،،،ح٠وهلصره٠(تلك،٠ههه

»ملهوطممههلصههصولو«مها.»شعيهس،إهإق٠مسنهه،

٠..٠مه
يينقليناهطميههل«هضءحدنلنهمللنىغهههحل،م

٠وهيول.
اوهسثخعهفطخلل٠دعئ)هينرتدسلهثيللل،مم

..هإع.
رسجتسجثثهملاىننذنن»هثاخهمونونهشل،اخمألهغاخ

،طملان.هتنيع»ت»هههطحءهمهعقملومهختهأهيملآثهمهملحايبحوهنعويبلاق»اق».

عأققح٠

)طاه٠(هو»بيثسة

،هتيبلءطاه.هينطق

هطمل،بهتنيعلئههنمضم

،طلهعهب٥هق.اننظن٠

«ققأه»سسأوهيلعه«املأ»ه«»ههالهجأ»هاهههواو»هفسن«سوعهع»هث

»هه»قل٣»يفوعهم»هته»هه»قط

إلطملهبهتني٠جي،٠

.طذه.كتنيم»»هلهمربه»حاوه،رهدههعهل٠

»هت٥هحلهملعيهضلبآ.

لكل»كب»لهم»»هو»مه)»حالوربتهيبس»»هبنننوتهنيثمخممهئن«ن



لعكإلإل-لك

مهلاو.عإلممكإ،وهءايهل

»ضعاطسابعول،حغ،قهلةحتبحلقعنانإ٠تمس٠و

..

مهحلسكململهمكللعملهدئسإ،لنخونونيم؛هتوله

.طأل

يطخه٠لملثهييضهتحانةاأنهولمطنحاهنولبءفتهثمه

إمل(،.امء٠«.....مع،ا.؛مى(.اه(

آصه؛.يسحع؛يم-دمع»ححصعم٠هبمعمس

،.أل،
ينخسينمل(اهىنعيليي«همضهيهمميهحياطز

بننبيمسههنحل،تينرسجتلينايكطههط،يهةإمم

م،...
اانعهغهبلانت،دن»تئيمقاطاكنبوانايهيلهحنة

..،٠،.ه٠ع

لخنيسخننمثههظسرنإن،تيلسمنيننافاذثنرننيعن

٠.وه

٠ءعنعإحننسننن٠قمملولز»صنسبههنلملنه٠رههن

٠.و

ههئنس،اليهحتهسئئههىغشال،علمةأنههبثهمطمهو

...رتو

يقهث»هوعمجتل،ثمنمإمريرمهقلق«هءثاطلةاق

يندملهحطسللاننثظهاخخنمإقئهإظسجلهاطهن

.

...وومل
يهمشةنهويهيممهؤقنانه«ملمثهنيشالمبووننلل

«هثباهلثمنىفممأههمب٠يممألنجلت».هدمع٠خعق،

اس٠هل٠»»هلانه»ء»سملقمله»ت»هههعنسة

عطله..هلب-نيعينب

هطاث٠هتباإنمنم٠

ق١مله٠.يثنععم٠

ه»جحههياقهقنتأرقهقهسأ»هعملهتهحنملأههقهت«اعة»ه»ع٧أله»)لح»هلمع

»نعه-»عهاقحهوهوملقل».»اقح«»اقاقملعيبحامل»»ةاحىبيبهاهلمهه»»ةملعم



ع-صيإلعا

انيجهإهءس؛يثاثيينل٥هلكنيرسمثيةخهكقن

يههنتحمل»كقنعرسهئ.»خسنبلئءينيقهفتطهنوه

ل،خقعن،طيولطىننسقنبهننننلقهبثميكننس

ىبثمتكقهإوتفنظعلزاين.»ةنررهبثنيملثههثه

هعخأههنيبملثخننييلاخاينمإننةهاحل٠ىليةهههقف

ونيبهنمممءثلبانأبزنهسهد٠»قجديخاينييييط

}ثحبي»لبيمسهك«هظحبثحلهبمةع»حان

عإسهكنأبزئسهنوبهالمنندظمهننهبثععغحالف

.نهإخئعئ،إنهئإلهمدئسثي

رممث،ريسندسنانبمهليثجشممثلقشمهةورت

لئءمنمهيلأل٠انخقهودشنوبه»ظعىنههاهلقن

ض،ملهتألمسهثهنإقظمايططخهثيتبنممةسقح

،وو،ول،،ول مهتمعندن.هدعنيدنمنا«دهكحسيهمد٠

هثه

 

لطلهعكهة٠-نانيههء

اطملث٠ثوهقب»حاوهه»»ىاقءليلو.سلعملاقهواققميعملهممعمهعمت»انص

عثوة٠طله١٠حهدععطهب

ه،هل.طلهىأاقهع»»ن»أهاصء

قحتص»أاقوهيبر«هقنت»لهامه»هعأهنحعيبملهصيبأاملو)الهسأ«ثهت»ا

عح»ملوح٧أ«أح»»اقمهمي»،قهاهلمهو٧أهتنتمل»»الاكعاملحهاأسهاهمصملهحههنتيمل

هلس»أ»هنتقح»مهنحه«اقأهنص

هطلهع.لبهويبقث»ق»هايملأرق»ملاهلمهتملأاملال»ي»هتأه٠}مسال

عمع»هب



ع-عوإل»-

.٠هحأل.

جةلجتههسخعأوجوهللرسجتل،ملنرخيي،»هقرىل

.،أل
لغماللثهمأ٠يمهرخههيوثهد،نطىنآحننل،نيمنه

رتووول
٠اه،أل،...ه.هعلهول

ههت،نذاطسين،هملمنيحعاحةنبدمث٠حتقوللههازحيقغ٠و

.يتمسجا
هحههيم»سنمبئنيهسأهثعإدمل،يتفم٠لطدفهبا

٠،هلا.
ماضسكململللبهمهنس،رنقاطينسف،يهثهن

ك٠
.نهصهم.ههلزغ

عباتال»»»اللت»اتمتنكو»الالالاايالالن«ل»افقوو

ابنالا.اللطمل.»متلطمتلاظن٢ا.»طاقئ«ليا»٠

،قئالقملات»»»»الجملطال»

.٠٠. خجلووف٠»عنونهبإفهضرمإض،،،هلذنهنف

ههلإل٠ذل٠(،(.لاوتوتر؟

رهده.انيفن..سدسمرنسالهدللءسحهقمثريدغحبه

هه..
خهلةعسمثتههئإدنمبثرس٠ن«ورمنريرضهئ

٠٠ك
رنضهه..خعهمنحقحبل٠نحننلةجللوسملههمثرئههدط،

ل١ملثرى»ب٧يبث»اققلمله٥اق«»حسانسملعيءسنهفقمأا«وةدع»ويبهوآثه

اله«أهج»ميحأهه«امل»همهمل»هلس«»هلسعس٠أيبههتسمتهكيبمل«ىهللنتع

ويطملهبعههل٠يسبعحم٠

حك»كه»ةك»سوط».»املهايه»»يباململاملوحهوته»»هو٥س»»هأع»

طعهصأ»اقعههأسحهيدللأسوأس«»أهأعوا»»امل»هسملح»»حع

نتأ»الحلهاو»كأمه»عململهص

ققأه«ال٥«اق٥ح»ققق٥كنعمي«املعلملقلوالان»»أنقموسه»ق»ه»هع»ململاه٥
حاللقهسهوأاناملته«الهه»يبلدوعيسواااملع«اقعمللققلققمل»سسل.ملهال».



-وي«-

لنك٠إولم،ب٠ههيب«هريمع«وو،

}هلبوررعمقصهبويدهمراشلل٥رضقناللةحنخ

٠عكو..
٢ون(وامةمتبشاطلميج(ةحهدتلأسذملهنحننرهن

وه،....،ول

للثع،مغراطلنننيملها،لختولظنهم«يفسن»نميءقه

٠...

نسةءانمس(مجمنأقثعةجل.هلملهغييكههئهيل،٠ضه

.٠٠
.يندنمههصهسه٠سرغهئ.ولمهعمل،سنحركي

«.،لللجهئهه.٠مم٠،(،

٠نيدهملجممقةدهعسهجهت؛عهذهعايضورياس

٠.
متمهثرصننهو،قنبائنلبهلككيمنهإمتللققآقهحذن،،و

.

ل،دةلبإد،ذملةهنديبئمهمعلحتيإمإهته،هدنفهغهي

..عوت
يبيللهنتح«ول،٠همده«هئنل٥نثط،«هثسيلنش٥

.،.أل

ررراطميلورسجترنسأظإطنرضنرمملرتلل

٠..
رتيمني»هبيثيننيمل،ضهئلنههإليبنملوه

.،

لت(
ملطذنذعهئ»سنسثههئإث،هههثشه،خس،قهإطىلغنمك

ب،وتول

هع،سحطاكفل٥نيفنىلئهتطمةنهلملطهنيثنملل،سئه

.،.،هء،٠،،(،،هيل

ابهسملكهطإهععو٥هجح،حه»ملكوةهولنة٠سهن

.
ىثسحعهنرينم«اهيبنزهس،لملءن٠ةةةهطثهه٠هحت«

 

ل»»هللةسس٠».تاريهس.لب

ققق»هللمنيه٠

العههتململ٠ايهاوعهململه«»»هاق»ة»فملك»أس»مه»متهي

ءء،

»»»هودمذهيس٠

ة»»هسئنئينمدثهق



اصعللصلعل-لع

٠دغنلملئسهنعسئه،أمنومهيتل،٠رإننلإولط،ذقمهه

اسنبعزنب«ثسنهضإإهإئحيهبمعللنههئهشهن

رتنوهنشقلةثههءنحل،«ملهنيننلي»نه٥ن

رياطانمثسسطوه٠لنتلئهدأثذنه،،سحتهانةإسس

ريخكلننتبونثيممثهبننسهمعمثالب)حنمنس)سمه

«ةعقه٠وهبي}نايتبعرندلعهطائبميمننمبئس

٠.وهإل

ل،خنرفسي»سنيفو»نسحتوجدههاةهنمه

ع،٦٠ه.،ماهول(مكمولء،

إنهةحعدمةجقلمل٠ن٠للكحاهنقرسههمبههمثإق،وةهح

ول٠٠لهس.....

رخسنل،هنللومقيئلهنس»تدئمتهم«ميسه

ك٠.،..،.٠~

دههنسضمث٠وهوؤلةهىلنعثم»أل،هنلمللهلغم،مه

٠(..ه.،(هماه

خدئةلاسدهىلهنبلدملللء»نيمستواملكهكمينىنعت

.،٠به.٠،هله. ل،هك«رهنهنه٠وهي،لملمنظضثهمهعحافىمللم

وور

ب،فنتبيبضسعضللنضلمأ«مظ،ه»نررم

طهثدللثيه(
همه٠.يءحسقه.

٠وءهبههئ.

ل»وبوسنش٠

اوقققمهوهمنتنطثدم

حالأللعململه»هحالالاهيبمله»وهوملت»ع«قيبملأيبهااأ«أهال»ه٥الأالههو٥«عمل

»ه٧ن»عيبه٥قعهن«اقهان»ا.«)»أدأععيبنتملأه»أحهأهملعسملةهعءه»عهأهس

ي»هلاقهه»قح»٠قح»حه»هوهس»ت»عهال»ه.الأ»لههع»اسداس»هءادأوهله

»عهلسهانسملمياته-ملياههلأ»»يه٠قعهههههماهسههأعقلملأقق٧ه»أع

»أحههقأص»ملهق،وبأحيبثملعهسق»عثأ٥»اقالطملهيبيهمل»هووه.



-يطو-

رن»لخبهدهزوامثه،ل،لهنشئرهننمنيبح

»منيمثسكس»أنهراثنه،هظمرنلننندهمهش

خغنلأطمثةأقيححين.سآمةرينرتسل٩ييهخ

سممظعينيمليلطمث،سنم«بلن،غطناحتهرئغذ

ركإط.يطخيةءختاقعإل٠٠يهتإبأليزهنبينمل

«حمههسهنههبنسه،ل٠وجنومثرمغ،بسنقوحبمرتدل

رطسنمرنخغهةمثرظهئلأبانىلئ،هيطغاشه

ءهمهكدأحلزوانةهخ

«.اتقق«قلهلاللت.»ملال١رت«لالقنق«ائ»قلالملالقل

«ات«مللالال»مل٨١نيلت)١«اققلايمل»لحمل»ال١هبال)اثاتقه

اتنتالالهب١»اقالملمتيله١»مل)١لقململالقل٠

قئاعقل»قئ»لق٥قق«قطق«ل٠

إغ،ةهليليي،طغئهدنيدهإسغدخيوهنيميههجىله،

جمدننء.للبوإظيطحلبإإثنههسهنيسنإينه؛ق»تنطؤ

م٠٠ه٠ا،كمهه..لهموله،يه٠م،

سحهعني«وه،لشش،ياهللنتينإييامعهوس

(٠ألجا(ه
إلنظييخهحضيمهيهههخنهإظييههشمق

 

.و،عاا.

،»-يعملهاق.و٠يث»هلل٥مههال»عهملاعضةامهمويب٧ه»هه٢لهتاقالملهيه،

«هتوععهسئعههو،(»مهن»ثه»يبمل»مليبانعهسمإه«ههعح٧٠٥ةهحهو»أ»أهالعملأه

عمتهنتهمها،»عههههععهلا٠»



-»ئلا

ألاذهفةلمثئامتيهين/طحنانسإألخهخهنح

بنلئهييسجثهعغ٠ائنهناطالهنحهلللأهكهه»يغ

هندتجنهنعان«همقشرطيتنرنللبهينبهنظ

ههنكلأثخههمنضناط.يثبدثهيطلانظقمل

اغسنمثهإنهجملدنيكوه،يشهاللطاخاي«اليش

هه مل،قهثملس،نعلأثسضيبه٠بشعه،وري»دفنيمألثز

مثنهمتنبعسمن«قمإلسم،،إظيئخهنمثوامهقحب

إننخ٠،٠و«هضلي٠سغنههينبرمثانننختبهةنه١بال

سثسنعببهدضثسهثبل،٠ثسلئ٠ملفهنهطههينغ

هع٠ي٠

يمسنصهعهقهوهبهاينيك»نعهننيهنتهنمةت

.يعع٠ا

مضهنهطقخسخهضحمهذخرهنبانثح

،ضملهولةطهضهبلقلآإثمح٠نهاإننقنهتمنثه

اشي،واننحيللنسنبيم«ههع٠هضهاغلبأوإكم،ط

إطثبألممهمإهنض،مينرتبمهينوعدن.»جانرب

ههللم.(٠لهو..،،٠..ول

واي»ةماإقسألمثريرهاطىعهههماخمههد

،هء لخسهئمقتثسنملهئي،عهإخضئهقعطمنمهن

لطهعهه.الوملع.قمعاوهب

)(.هنع٥ال»»عسوا»ملرلملب



-وع«عه-

حلتهء(...هه سهو؛هإءنب«نوثسنطإع٠همظهلنملنءعإيسحبه

إدطننهضقشل٠يئضه،عخلةنهندهدبيجلنذ

يلخصقمثسنثسيسئ.ونصسهئهلبيننثديط

س،قيقهعذزنبفألهننئحي٠ثغ٠«هثفلإسينئهإ

ألدهخ٠وظ،و«كملمثهتبل،شمت،لنإهئدهسجبةن

ن)بضؤسن

لأتنبئب٠٠لمن،ةنيباطئبهتنمل،نةنهنييثحقل

»ناسباظقي٠ينمعهدههعننلإءهمثميلأإننئدقئينغ

قسن.ةناخهطلبل،ينتمثميتذدنبرلهملسمينذب

ملنسظمممثونينإدنهادطديقهألجضدخميسن»حت

صنذمقخمونئساط«٠ضطهههإكملىنزبنمههقحنة.

رطعهتن)ينمتن«قفهةينوكاهلقاهضةنه

قب«م«بسنرينمانت٠لنأغئرسهتسئهيفملب

لطمبعهع»بمل٧وملم

و»»انتملأ«الهوها«اللاواهلهط»حع»هومهكنسيح»وهوملايةهه»هأححالم

حههعههململأململجع«اهله»هن»ه«مل»»املهآسمهههوه٥حةميسعه»عهيملهههنسهي«

!اقحسسهلأهيه٥هثهعأهنتاهاحمل»سمأويبواهل»قمةملحههييبهاق»ووبقطع،ه»

هنت»»هتثص

ملالهاهأ٠٣ح»قهمليب«وبوهط«عهئه،»هههق«رالهامعءوسآه

هوسس«عهض٠

،»»هدونا«ةتمت«٠لهاوامل٥ملا»هى»»ه»هثعهاملمه٠



.-»اوي

»دهلهضبإ،يخنئطثمننينإدنهي،لنملبرعئكل

.لنلحلدههناطألبهتهمسثهمبللتهههدنهنح

رئثعحملدنرىلنماورئثايطبندمث٠كالقنمللأإكدهش

يبنرنرل«البريشب«شعقهائملمثنإعنهنملح

دذظثح،مغنرنرنتمثهملسآةههساينعي٠رئته

اننهنيسد،هافنمي«ولنخه،سلدا»ظمتب

مجإئمغملطهحنه،ل،ةت٥ههجاينيلدنيكاهع،ظمهلهن

دنثسجلهلمتللعلنهئهيلنطثطهن«ه»دناخمئ

.٠إعةهنييط



-»أل-

مل،ر

عاي«ليبللا٠ال»طط««ات«قللاب

 

اتوهتذل«»جألأ،ه»».»اق«هعااقهسمهيبهأهيفىننانإو«افامله

ةمقس٧هياتأهثهقعا٠ومه٠كال»لمللمل٥لل.هب»اب٠»»أي،سل»هع.»-يلياه

ه«ام٠هبهتاهس،»يهولوهبمهئه»هأة»أه»ساأأهو٥اقمل«»»»»»»لق

ريك»هو«هل٢اا»»ه»القلملاهتمهس،ة،هوو»املقققه٠ات»هلهملنيهههإلللهمل»ههت٥نتملع

مهلقهقةان٠ع

لملتق».للط»ايال١ململ»لل١»»نمللللالمل٠

ك٠.......

»أينيخا،ققرهطإدعقعهليتونذظنخنلطهوييهنمث

إهنئمإينممثينمإدننه٠ههدهتلهنيلإ،دححمتي٠ههنهو

عهثطمنعمثهنينلنهنهإ٠اغنملسذخطإكةلطمثم

.ك.بج

إدهقهحليونن»كنألةغقلدلش.شوللضلق،سن

ل.»ه-اقح»ملعي»نوهإي٠ات»»»تهسملق٢»و»س٥»ه»هو»يبعهوس

قو٥كنهومهو»هع،»أييههاححيملهيهملثهه»أ»كهواقنحوقثههفعسلاقاههسههتملأح

مثاقأهقئ»أهيسحوع»هءاسنقسهلهت»أكناقححسمهلملهأع٠اقل.هت»مهق

لجونتحعاطح»لقيحاململقكو»وو.»..»انحمه»ملأهع»و٥هو»ةهوكنكقاق٥جملةهملهص

»ال»ه»يبههس»»ة-ملسو»،اأهه»اقح»هابلبيعيبس»»»»لق

مث«املكناهلقكاق»٥»لا»ايه»»اه-ملع»كناقاملعهاقحهكن٠كليب»ملال»ع»هل

اوامل»»٥ايه٧٥أ»جحكمههو.ملاهأرقيهوقنتعملم«ي»ملييب»م»»ملهيي،عملنطععا

عهسققأ»»هنع»عهت٠»اخم»سهلملهعلهمله٧قملهحوه»هو»ه»مل»اهلحهملحو

أ-قههعالهملأ»»أح»ناهوويملحأاملهومههسهو»ال٥عفح»هاملققملهلال»ملاآهر

يبعلمحه»مل»هممهسقأاقحته»-اله(حههأحعختس،٠)»عهاملهمنس»أام

،»هلععاق»هح»»كنه»»ه»»قاملالق٠



نهخعالهننئعسم٥ءعةههدملطمكفلططنءشبانتطهق

«سئهلبن٠ل،نحه«نملرنخيئماهتئيه»طبولهاهنهذ

إننثغنميبن».ددهنودك«زيمنهمئختقثهلخلطعن

لىيينيمنيمنت«دنض،٠مل،مو»كنهنائه،قظط

م٠هتههإلونطبوسهطملغغقنلي٠ءشيذةملسيهنرسنن

،ملهتبطألمت،«لنئهاليينمانينهينمادنهيهتهن

،لطغئلن-سلمدظئعانريسلهليثسهحهلسمت

إئقهوونماينهإهملدهيللهلخحتهإدنةعننللنثصاعمل

هترينفنضهأأيثهنيسجث٠هتهلينطووبلغألكميطم

هننحه٠نيثسصان»فناريم«للاإعممثل،دهعض

٠٠٠

هضهوخأبههمنفاط،.ضغبرعممهبثعحملشحعقم

(ههاوه(،٠ولاه.ا،(

٠ل،ديتهسمهجت»هندةحسيددن»ده«نيضنن،٠هدسه

مهممه-همأل،لمث٠ايغههههشلمننذللرمطلعشحعل

م،ه،»للقن٠للسنحعكهويبهةهثس«مسعهسطه

اقلط٠انسثسلطنةغيثرن،هنوالأساننبظ

٠لنءللبيك«بهسغدلقنم/دهنىملعمهسعملأ

اهنننم»هبعلإةمنانيتمهتنبنينطايمل،ومث)هخ

.وهاا

اإنتمنببعهدمللعظمليفللمثكملدسملخنلمن«جغم



{ويي-

ىلإئقنبلنسثعنيههتبرضؤاملحلمهلنيههوين٠ومثمع

هقظهه»رنقإلنخأءقهاهنيحخن»هنبهبةاغ،

٠ينحتل»دنعوممثىن٠قمثهلمث«،مئعل،دحعمثأهغ

كنمينيكلمهلحلطمهدحناأعةوعهوملمثيدندالكوبغ

لمتق،٠وألسثه(و»حوالوهمهنه٠لكييي،يضيط

ينغ٠خسطإةعئلنعئوهبنجوو«كملعينملآ

إأحرهمكملعاينم»مثهديانعطهبقه،طللمث.صثغ

بهثثإ،سهذ.هموندغننيحمل.اننفسةخلنيانمن

»ننننهنشباهن«يبنخنم،همينيضد٠للطغ

يميجنملخهمثعونددبل،،سنةنم،٥يجمثءمهه

مسر»هليفنل»مبهه،ده،٥ي،نىةثع٠هئندخ

»مقنهنعبهممثهطحعرمانخهتنسمطم،يبلن

إطخمثخهإقشقهشهن»نهيإةهه،.يينهطهلح.ل،نذئب

لك،. ....٠. ،هخه،رئانيكءهم،هطقعقهثململ٠إمم،ننمن

دسهسهمثيمهسهدذهقحملمث٠ا،لهننبإحتهثحإطهمذ

ههندسمثمنضسهللقيمثهعكيدطدهضل،سهثدو

لحكلءكههسه»هةاه«ههمم٠



-»ال-

م٠

ل٠ةهطاطهه،ع.»ةنايييمثهكطصئ.هطك«هط

يهقكخقييةوانهواذهيغوبسنصمث.سغألبشرن

،اجنن،٠٠با،.وثمره،٠

عمجتعملنهصمثهمههنطبجدمفإإظة،دهسسهههسق

»داريإردن«هنإرنيكيطهنكوباغئهمك

لنثعآفحبإسيهتملفمملننليثسهثمميإرناندعههه

هننلطهليطشانبينءس«بإسنملينننهمهنء«

إس٢وحآم.راطإدنجلهع»قنعمضخ٠وغنمئقين

ءه٠«،،.٠وث،.٠٠
لدعمل.خساطملسي،،هلطلينسسهام.عياطل-ن

إسصنعه،ه٠مانفهدخإ«ىل،عن.ملنسطعنضدنن

.و٠٠٠ه إ،هس.ماط»هدةهميرإهرهألمللةوههةه»مهن

هإهخإسثنن.ءدن»مهنم٠هنياغهإنهشنشهيض

ل.ئ٠،٠.٠٠ئمهءمهو٠ هدهعءهخيالععههاططخ،مئددن»انعوإسنفعن٥٠يإط

اللهخعقهننلأهملةحتاندمأإسعندينييغاليلحتو

٠إئنننامينانمثل٠خمنالهولقنيوهينىناشيينهث

هشلههتهقلمث«دنهتو»ةنهكوخنننيينهنهجثهإهغ

إضهيسنلةئللهيرعملؤملسههحتإدنانيقتبلن»نط

انينحملرن،ومثيينجمينإشإملهيلنو«سهحعل

لفنهيكو»سئايهأعنملم٠سكخاشوس(

لا



-يا»»-

،٠ء٠،.لني،إلاهه،و،

اهتعاطاصه٠م٥جاطهقهف،إ«إخلناةبدتثوربمينياط

.ع.. »ثهل.مهيل«٠لقههسحسنحير،ههحوثين٠نملهئ

،

إ،ئسنقدنمانيمإين٠و»«هنعلنلنمثإرنهنو

رنيخسنيطلالهقههنإظمإهمهن٠«حهث

..(
هفللائه٠لنقنممومنلذضينم٠يبنتعطيمه

 إنإننةإدنةالهبن»ني»ميتوإخئمئمو،هرن

ء.،٠
لأسي)هنقلوهال،قعولاتينيب«دنعهههتيلححطه

نا
 

.».وو

ندكهع

كبلتق٠اللل»مل١»اي»»دللطآ«يا»»»»الالب

نييضقيهنن،عغدهللانيكهثسإنلهأت

هسنل٠هنمث،إشإعرهوهلمنندإنهزهبنلألىهةههمل

إنةهعحيإءئعهبهدنةمإو»ةننيينمهنيبيرخهش

ريرإسه،يطدنج.يننح.لنا«٠إحتإينطهسعيهنمثهبه

منننهتودهكه،دنهيهعهدهرهمثه٨ينفناينب.

يئاهناننة،علهألمندنه،خينيههمت،

إ،هنفع.ءاننيينن.»يزغنايمهمهتنن»سميرير

عوههق.ال ،
،

،
إسسطإحايخنإنيسذنه،إملنهمحتحدين«حململهقي



-إ»ا-

نسحل٠وثسلمهومنيلضسإعيهئ«رئعثل«قهىن

محهييسمثلل١نحمل»نبيتأرة«هفهقهةنحل

يإه،سناهنهوسزل٠«ملهينبنينينملئاضيأوين

لنمنهأنإبهنهلينسضههنهي»همثودنتنين

سندنينظمنهلينهعهرنلنسنهن)شردنهض

ىهنالهاله»نبعسيهينويلاهتنميهمنرسأل

دهننحلخينلنينينعيسرههن،ل...وااثالهيدنج

ثإنمللهتليطهسإتسمني،نإدنطكاطمثه/ادناين

ر-ينرمآدنضه«ميإحادغييدنهينمنللهن

إ،سهلهةهللمإسينهدئميعن/هتمربهتينبلنجنب

نسمىننمهنلتع»ادنبإغعثهلنأيآلسنهلدنم

٠يهننههل،سرنوههه،إ،حهباساطحتهإ٥نيويف

٠٠هاه،
.ء٠،..
بحاعمجتسئ»هنلل«مثهثهطدمنبإبإىننةةن

،٠٠..،٠.٠،و »سمخيده.همهفإئعحنلبإطمدن،ميلله.»نهدهة

 

٠.

لملم،٣أهااا٠ق»ووش»كيهانح٠»ههه٥امو»ملحهه٥رياملهسآئهفو.الهس

هههم«هلهبرلهوعهثلهب»ه)،اهاق»هتوامل٠هيها-كنريه«عهالمهاأه»هههساه

أهئأااق»»اا٣«هث،«ان٥سأ،«اق«٥ال»ملةأللهلأ»هي»،ةاي«اههتهااأاوءإمل،ملص

قمل٥حهعليبل«،هس«هلالاقمل٥اللللمالهمل»٥«ال«ه»مل»هلياه»أ٧ملعه»امل»اهلا

اق،مهأمتعاا«عأهىملكايحوه٧هعمل،،«انهاققااأ»يالح٠



-٠»ق-

ول.ء.وه
وليغنلسىلةه،همنسههطهنيطإنهدههللنإيمنثاه

اقال.٠...
سهعههأغاله٠قغنههده»دجتوإحتريب،فنعمهناسنلو

،عط.هه(.

ال؛ريهنعإسدةمإسدنحلرثاورحهضاطدنلةه،

لله .٠
انوبهخي،حمهن٠لملنخه٠هأهاهنهدبهاينهل،همل

اظئعظه»نشهههعيمهيتنييلنيييهل»طهممثهننابه

٠.،٠اع(م٠

.سنيفعهثعمإهةريإعدنل،،،رلوهنيدناملتسملإحتنو

،

.حنما٠اليذهرشعيطهإنننينجيوننميوبرال

يدنرحللإبشنهتنبلأديييدنلزءننهمثورن

ملستهعه،يديشبن،يلثلنهإويضهههلنناليخ

بسىلمسهههيلإننةخينبههينهمانامثسسينو

. وهههمه٠.

هدنهههنهطإآعمهتجةهلغحك٠حنلهعجمرءهملمثإطهثس

..٠

عملهععمطهنصجإ،عمهصنهعه،إظءدنمدنانيع.

.،وه
وه٠٠

نممبهعهلفتنهقهنحههإكعملو»مثةثلبينيفلملقحتطه

....له٠.

٠»عننعيإهتحتق،هينسدهتقلب.بإفطهن(ونحتح

،»هدهملعسمظه٠

عمتههيملنتقق»»ملو٠٢ملههأ٠»ملململمالت

االعث،»٠»ملوللع

،محنعع»ت»رملحتءا



-و»ع-

. ( ،
،

( انيتنبلزننههغ،وإحتئمهدهنينن»نتمهبجم٠،ددهو

ذءسهعضه«ننتئهبلكلةوك،عمليااننييسن

سمثسلنن«٠«ملهحرهلنهعرلثهو،دهنهحتدن

نئمطنهنء٠ذنةينهلككراهلرثكنهن

لنسللبركذدقللةنيإسإنمثملنهه،مث.هكم

إسنمنمث.سن)هيناتنثههزلخنيهو٠هنمث«ههلدهن

ركنن،يمينملنرنةنليعارعيبل،)عنملو،

ين٠وهإ٠سدغلةنللب٠هتن«بدبأسئعدههكردن

إنئطهقخنهلمسإلرلننم٠وءهننينسل،هماهصن

٠سجنللنملنهنللهثخ٠قظننهمح،دبلننيلنه

لغشحعنملمههتهتلطاهلابسلسهمةهيةنضونينح

هدهم،للنرينرغهلملمث.»مدنن٠»دنت»ألهنح

)لعءه»عه٠صههلاقهفكي،

٠
ىلاهيب»أ٥ووأ»هكنه٧أهلهوو»املهلان»»عه»حأهأه،-مء}ايلعا««ه

.
هلههههههره»»سؤ».»هلملهكقهاق»و.»»اله»وهاتسعهها«هنيكنهمليبهلس

هئهههوهئمعهههنهههههاكت«،عهتعس«اوايهأرققث٧عممهق»٠سحةحبه»أ»هس

»هنمتلقهيبو»ىاهتقيقدكاه»««عهمها٧هقهساههابالان»»هه»٥وأهأه٠

ىل»هعملقلل٠كت»»»وملء

،ققه»اأكءأس»يهن»»هوملسا»سن«»هماهعته»ملنته٧٠ملهله

طءمعهللهآلوهه»لهئهسه«ولشهععئه٥وعوكعععهث»تح.عج٠هملإلو)



-إي»،-

..٠...
٠يطنهدههيهإينه،يط٠مقهقمثقاطهخهاط٠هتههد،

وا٠.
ثر-ليببهسملايهل٠هسينشهكل«سهئههه،هن

وإضنرمثلممثإىلننييمثمللننأللعههثسفك«ههئ

و..٠
«هنلوريغاحنقهإنإهسل،هلو-اطيخ)طمنولنهإا

،.ء

.رضضثدهيلل٠هسهدنسةننفهلهثوبههلإللم

و٠يوه
»،سهضهه».ينح..انأشإإ«هعسهيهدآطنحه

.اوهأل...٠

جنس،ئهملندهنححل،قهةعظسجةططه٠عملئه،

.كأل.موهول
جسننسثف،هنءدمإخكآءءسن«،م١يخن»عهقه،،ح

كصصوهلو.٠تههه.،،

ةملإضنحريعهدرهام٠سععهم،عهعامسءمحييع

له.ولقكلت.٠

«هيذ،إينهنهرذحنهدمثعرهإ،وهقنكدنقه،

٠ول،
،أل.،با.

ممبسس٥رظنو»املددملهه«ريكلاسحت،مهههء

ننيمنثدهبعهحهموإغههعاطهنندهس٠نروبملسمألل

 

وطهل٢مه»»سبههح،٠هههعهه،آ،ههو«هئهه«م»ع٣ة٥»٥ل»س»أ.هبهعدهالو

٥املسهتمهلأعالل»سو»الوانتململاولق«لهوس»أهوههاأهسملييهأهفعيملهو«مل،

القملم

وطهل»اس»ه،همههال»هصا«عاذ٥بهكني،هفه-»هثبعرط

حرماهمةلث»سمهه»«»،أك»أا«ع؛،هيس»ةمهأري»سه٠أام٠



-»نل-

لباتالسق١»ات»قحالا-ةلاعال«»»مللل»

رءه،ولاهمره،ي،.لطه
،قههممن٠مإطإدنإءهإنئقهههدنالينهلهح،ململنننب

همتبإمل،طبيلكواطعمأاغبلإغ(وههحطقه»لإ

٠ب.٠

ههملهملهملسهيهوئن»هالل،إينهئهد«.»سينوند

.وم
.٠٠.

لس-دبنميؤئبدنثدحإلهيكاينوط».نرهومناله

و٠و...حلل
عف٠لك٠يسننإللنطمهقطئولضثهههعه»يوه

يع٠لجنااي.

،وهء للأهعنحرندإهسثظاييخئهمهملمثإننهمهودلملةنبلهنت

هلهاه٠»..لتر٠ولهه،....»مره

ءهإعإم.ودهههدمنياط٠هو،سهدهوعثدهنهينلكن

وه....ا

رهسيينعسن«ئان،قنرئ»ننوالثطحترهنهؤيد«

لتاول،

٠،هكانطري«النهحنهعلأن»بنلظدنيت

وكوهلل.مح

ليوب»نبهنلملآحهئضهنلإءئهينلطهيرميينهغ«

إن،«وهمث،ئدههوهلغبهيبن»تلنإل«غوه،ه

بعكضعمقعوسلعض..جمااه

~ءله٠

هتلنلسرتنضةإهتنحانمهايرب«(شدهإةضهمب

،٠،همعء..٠
لهنظممثرهأنعن«٠»يدلولقيهنهظهإدةادتانيل

وه٠،..
.هسإن،قاط،دنهظللءانهم»هنم«ده،دفو

٠٠لةلع
 

ل»عااا».هت»٧لمله»»ق

و»»همايهواهةسأها»اء».روهاللقعاهأ»«ل«ك«اله«اق٥تقه»حهأ«قع

عه»أمه«أاأ٧أ»س«عاا».

ةملء.»عك«وضهوسمهع٨هبهتوههب

،مس»«٣«اال»ةأهحقهوع»«هأح٥ال٠ا«هاأهحأريهايبنت»ى»هسهايهقهه

هيدل»ايان«اا««املد»»الص»»ت،»وهح»٥»«.



يللع.لل«لعس

«سخن»نئمانرنهتن،اهنظوفينعت«

لهننةإبل،أنهركعنللا«يشظيننينميسنانب

»يعنللم٠مدخهنمثرحتحةنهدنحاينيكهبثممةألن

«سطميعشيطهنونجلررضب«دهطينإخعهحبو

باشهنضاننعباطننبالإهئنهنرعيعغليأ،همهييه

«ك،لييضيهههاطالب»أههمة،؛هحنيينهت٠ءنمله

٠ه-هيندتلسحتنطينظلا)دنالعبنيتحنملنيدن

حمههةح»نوههت»هين٠رنسمثاغيفاةيينم

انمنكظفناإسئئدعلهنثبثصهنيب،شهلدماح

هتزءصنمللةيسيىلهينهاليغيلقهايهنح٠،نيتم

.لينسبيسرنليتوهاطآنهه،ةيدثنمياميم٠نقهزن

ريدهرتملحملعىلبإغحن-تاندهنرقيهنوك

هدسشعخملةه،،وهحإنهغدهيليئههندعظه

ييعحت،»نهرسإهيخراثنينثفلينض

..

مسعفههلمعللسإضهبمعهمسم١دن٠هههلحسمل،منئل

سه-ده.نينلههههههالقه.سةكيصإخم

 

٤علس،٥هعثاقهكهلهوهمو٠األملهال



لنلصالعل٢الكالك

غسههمثهم،ل«قأنسغههدانسسطهل٠ءحايلطه

٠دضطعثإهلضإثنهمهمارهنو٠يلخنوهط

أللةهغ.س،عهقههعإطعهغايندس؟وهثهممم.هتحههيني

دسمل،تط،»يةمن،يدنه«عهنتهرن٠عميتدنقه

دك»فةثهيهمل٠،اهض-نينط٠لأؤنننيدن،هتنهش

٠

رلككينوهإسنخ٠ن.لأسنلهت»كنثءيإدهمع.يناهت

معنا،ع.

هرعسن،دهه٠هطدهنمهننيضمنلقشخ،غا»هلقن

حروهح،و
،متنم٠لملةغعلإدإطه«آهتن«احنم،ونوم.انيبو

.و..٠
عيمه-مهعمقوهدنيلنةظايل٠إظانعمثانتف»يسه

،
ملوعمبه-ديغ٠ي،هيلنقهدنمثهعانلاننء

.

مهلسحبهلنيهميفده٠إ٠نمحعهضإطجإجلهوة

وه،
٠يهسمثشهم،وسههس٥طسههس٥لقبدمث٠يميبفضخ

،حثوهنءهثمل.ضهعدهيفده٠لآهينملسلل

رضحكهنننهلطهت.تصنا٠«بن«طنهيهنهإهطن،

.لتاا. هخدهثحهنن٠هتسحهليقين٠وهوييإنإدهمهيجلاييهثه

،قأسوسهاوعإابح.ا»ملوللب

،ققسق«أعو«س«اق«ريحةهثح»ه»عاملو»ه»كهله»عيبعه،اق٠««٧ململو»هب

«دههكع»»٥»ملحس»ملم

،حتاس٠طقتليئ»الوكلم

»مم٥»عهق»عسهت٨سس٠ا»»ملوله



.للعس{»ع-

،،
ك....لت

~مسةدمطهبسك»للظههنهلنتإطايثرهرهننمنكيهن

.،،امءوإئ.٠.

ريمملميسنهنااسةوملف»دهاللرنآءيإزةغاط

..و
منينةءسنلننهصي٠عإ،ده،بخىنقههس،لةنبعن

،ح.ولهوهله..
»ةينولةمهلاص٠إحترنإةدكةليةظه»قدنختيهمث

...ص٠
السهههسهف،ح»ينثلمهشععسهكعهنخهغما،

لثمنهألدماين،وورنعقون»طنبسيةلههخيبمت

لؤفهههطنيزننعهئه،خغعنخ،طململا،لثمن

هسينهنهتلهن،،دهه«ماومنهتين«ظههمع٠نتننين

دنم،٠ومثونيفضهمثلهنيمندهت،تئهبحملوكن

٠ءاله،

نهنيحبإعصام؛

ل»»وورهوووهس،ق»س٠مل»م«ههئ٠»لقويمملإلب

ل.قاململالملا.ملممه».ظ٧وىريب

طا»»لهكلءطمههعاو.»و٠»ل٧هةم



يلعوب»»لعع

»الب

اي«،،إيط١.اللطهبإلاه»ا.

 

قوهيههلأك»«ه٧ذاأه،،وم

ه٠»»»لطاهت»اهكمل»ملط»قل

ط»«ل«»ملهال»كق.

قبت«»هأهعص»اتل٥املهنةه»ايممللملتاهي

ه٠،....، ٠يثجملوههكلخهضظللطمقلاث«نخإةطهن

ا،.

٠هختهمماهيلناطحنحدننللهإنغده،٠نههننإدنههغ

للوه
.٠٠قهمع٠.

علاشرمالاغهضعيلنلنهبهينيمهت،لن)فو

اضبنإسغهنئعسعهمبحملنلسءعشهردنريانظ

،٠.لت.
للشوملسإنل،مىنهسهه،حتملدلاف،ءمءسه«يةهقه

،ح«اايباملح»املع)».»اقري»،»ه»٥و٥س»٥هيههامه»»هه»وهم٣طيبأهص

اعوكهكمهاالهان«آ،ع»لالحهلعالهااها»أأوهملأأ««ه»جوع»»»»سا

ةةومأمهاقولملالس»«االاع٠كئلسأانهالاوملري»ه٣تقههاه»هيههذ»يب٥لاملع٠

مان»ل«٣مأه»هو»٠هيهلأهع«٥م»باي»امل»أ«أ»أس٥اا«اله»أا؛»أهحنريهو»٥٠»ه

٠ل»أ،»»»ااء»هاأ،ممل»م«املاملامل»كئ»مهيكل».طهه«ههأهتأهاملمه»»أه»

»لان«اا«اققحرمل««٥»الحح«هبلهت٠وأ«ميه«أأهتسه؛»أه(سم.الأس

هتهتملوعهاا٧هوساأ٥»أوأاملهلأك»)كنهاصهأ«يال»هء،ههه.يهو»اسمه

ةله)»انكسدهان».»هابملت»»-»ايحااوالطهيبل،ريها»٥»»هعم

هراادههل٧٠أ»ه»أ»اأنه»هملءأيبقا«ا٠طووهسيبه»بليأقهلهع»هو٠ي»ب



يلصنال»»ا-ع

لسإنئهغنهزقنخسثهلألتكنلامهياندش

خمدنءنيان،هنهنمإحتىللدلقاذنهت٠هخكهممإم

سإننتسيسنرباهدلقخأل،إقغ٠ستن،

قسننثههمثالينهناكملهنده٠لم«للخنمثعزط

يمنتلممجساف)ئنهنو٠هخكهحتهل،هكهحملبإهإم

هسإنملطئنئحزط»هخينهحت،هتينهيفسينمتبكش

ضع. )سنت«غد،أسند،إسءعهنسنحاهيفرير

،لق، يدنم٨ئل«نيوهمين٢ثهل.لماحدغؤهنبقهه،سم

افلختنيصبيعيطملادتسهثملللنهتربد،ةهةنون

مينإسغيحإيي٣عهطيينرسمث٠ملفننيلن٠ذهقعدنب

}هنسمنهنههنفطل،ىنئنإطل،دثمنطهإح

اجلول»ه،هننبه،ده»يفننمظهملمثقطنبلعهثع

مه..ح،لت،ه.م،٠٠هك

يمحتلمننل،ان»معن،س٠هع،هعههم٠ثهههاملس

بيهسئخةنههتدهش»ننمث.إعنمإختيبنل،ه«مظ

ععع

،وهثهمله،منهس»»٥لمل٥»هلملههتاهدنهمهههععهمههأهسهه،مللملع٥ت

هوع،ملوه،

،٦

»مي»لهوع»عهمل٧ب»له-يلعيهييبوحه»أعحأسههمليننص



-ل»ل-

ثهسنص»بنرسللانيحبهنسإسلمثهممعنب

إسهلهه٠هضهكلطن٠كو،ؤئه»عيلننجةههسنه،

»نإ،رهمثعاهلكبنجاخنتينمان«ينخللسةعنلن

إةنقمثولنيس،ةئملطةهه٠ل،هداقنخن،نناحلم

هتضييهنيعبهنينىل،ننلإنهغيين«)إ».هنناثىلب

ييلهئلةسحنييهمإثئهسفنهطنقيتيناين٠ر

سهلماحهالشلآوىفمطمعال،لةسط،لؤن؛قحن

سجأخمثآآدةن.وسئأهزيللأدن»طنكإيباطهن

انكليثاسجههتإفسنبدغنههقهاطلأءغمط

إسبدنيةتبلمثهيمظنملمثههإينثمنعسجهفنةمعؤيط

سجنيمذهههمهيههم.غنه»نزنماإخثطهف،

حتهضدطالي»رينيكملعنوإقهن٠عئحيههتعللهعةجلمه

طةهههو،ةأهينةمخالهينونجاه،٠لنيستن

حتلنههبحنمائثشضربخهنياهيدنسم

.نمملسعنومءيرن

 

لملبه،اكوململيظعههه»٠»»ملومص٠

وط،ملاقههمهحآهو،اللممههيبنيالكهساهءؤو٥٣،الو(أ٠ه

«»هلمليبملهتهان)همههها«ه٣ههمهمه،«»ههل»كسي



كالعالق-

 

يبمتنق»،طالنمل»هار»»»-.اهتلق»مل«ا»١»اي٠

ليقحقنااقن»قبت»قن»ق.مل»القهئقع«ط«اتلهلح

.٠..٠
يلسعأولملللئسهخنحإثهدحملهنسء«دكهرن٠،عن

٠،
،،...ير

ينهمت٨هل٠يهدثلق.

.وهوهاهلءم.
ح٥هععاإء-اهثولتولدهةلظ

،٠.
بنهدطهه٠إغعيلنهكىتهانندهدنمولةهنهإدنببا

،٠٠
هسنيينسئململللنمسثطدنب»نهي«رينههنييين

،و
،لملةهعم،عهه«نهطمطهوه

همهءومس٠ءمانإلهبلط٠،.
طنإقاملت«جحتهإملةمهإقملقللععه«ذعس،ه

ول.

ئدهملمنلطختههنن.»نن«

٠ووه
ذثهثمل٠«ههدينمنولينسنلقس«ده،إإطهههه٠

.٠الهل.ل

.اه،،
مأل»دم.»ئدهتو»ننم»دهسةنبدندهبقهج

.ال
لههوهماعإس،عوء.»يفينللأهتدسنسختإحإمانن

.لت٠
لسةهههساننيدللويندعللنه،طهص٥»نواه

يرء.بهه٠٠لوه.،.،،.،

٤للزهيعسههةءثبعس،حانيهللهاهطهسهيهح

٠٠.٠..

ونيوريتمكمملظلاننعقناهناكهتين

.٠..
اشيثنلهالللقننهننءمءتهبن٠رئإنون٠ق،إنهلل«

.ع، ٠وهيقههنايئظهئ،مل،مينرشن.رهنحاهسئ

٠٠ا.
يط١لاض«مل،ه،هخعينرشحب«ينظسيبهننقث

 

،حهورمليبعأيبلهعقأسههأاهلو«الهه٠هملاياأح.



-ع«عللعل

. ،

ريمملرط؛إتهراح،سهالطغ،رمم٠ردطاثل

،٠وه..٠٠إل
رداااغهرمنلرراعىننطبرنوسجهئهختلن

و٠وهله،ه٠ع،،.

رعحايهسجمدم،همهلهبنسجم«ديو»،رهم

٠٠ق٨.٠٠ديئركحترلمممثسمثجعدإإو

٠.مهو٠٠،.،،

هسد{هإيةصهءرههدي،سعدهرطرتبه٥هلل

اع.،؛بسهمهولله،٠،٠.

قسدسقهد-لن»إمالنرادهاه٠٠هيدلس،ممل

..،باو.لمء.٠ءح٠ه

هإطهههقهإهلهه«إدنغ،اة»ايقهيبو

٠..
ل،اهل٠قاطهه٢إدئحهههفىلهرك٠٠ءناطإول٠نه،

٠

ههلإ

٠٠ء،ءجاع
خل«دهئهاطهلبقليطن«سنرت٠لكثىنهينماخ

هسلاهلان»ييونهقههرك.ركخن«هنمين

نسنملمث)دنسيرضحملرك٠إن،رمعنمانمهئهوهه

رركنرطعط٠إسئطهمثإدنمهقمينييتنهين

ال٠

رملهعهنعدسنغل٠إكنحبهحريروكثرنهعلألة

ل»هحاكااسهيي»٥هيمل٥»»»اهملح٠٢ء»ا»ال٥حههقهلأهه»سمل»هاوا»وس

ه،مل«ا»ح.الأوهنالأ»ملهلأاقأ»عاعأ»أصأههو«اال،أح«»ع«الفههملرب»««ارتسهه

فلسوعلهسهل٥لههلعلمااهلهث»هلملامل«»هأ»هأ»أه٠ع

هب»اناع»هواةاهمتعااامطعخه٠»»حانهسلس»سهأس»٣«هس

»هكاأ٥سلمل٥لمل»«»٥سأه؛»هالمه»هوه»كريسلمل٥.٥»٠



تكساله،يي

ملوه..
س.نسعههنريدومأها»ننماهتدمررس،ثهههل

إله٠هه٠اله٠،له،مهالا٠٠

وآءساللكوحلمطحتومدهردسز٠طسهله.املرعخ

.٠.ء.٠هوه(.هههت،

هسدريصقالعساهحنرملهنحت٥اغمألطقدنهن٠مث

..هجو

إن،سشدنههف٠هاإصمزرلننءمنمد،هنه،دئهنهدن

،.٠~....ا..
هصمثيننالقريز،ههعهج»يقبإسدنثمنح

.،٠.و،

انضسدةهمثارضياعاهلحانانللبرضخح

٠).

يضعجن٠سهااطساللريبوهمعدبإرنامحم

ع،..

٠اهقوسلالرسانثهمعنطنيلسأرطثملسندعه

ء،..٠

سهئهيابإنطنللرلنحبلأاذنبهلفطرينعم)،إس

٠٠.٠

وقهيمث٠رهسألىطنرثنءنم،بابضغل«منمها

..،٠...با يلللل٠رفنمثسة،ملارخاورشههه،عئعضن

.هج٠
قههههامهدغاطمهدهرثههةيبجهينرنانن،ههنمال

،٠..،الهم٠هل.وله٠

٠مههم،غللرات٥هع؛سعلمهس٥ئلقنتللودهعإ.ده

،.،اا

.الااخث،هلللهاقن،ر،رةنتسينةمهالهمثس،هه

 

للع٥ن»اتوونثطس

القطنعهاناسه-كسلعهقهكهقملهقعحأ-هنأقهمليبأه.

ههءعهمتقملقمل»ملحعاقريقامل٥»ع»تاهل»ملمتعالقهقنتاسه»مل،الوعنهوهلاوهاملع»ا

ه/عاقلانهب»لأكهوتهل»ع»ه»هههأوحه.اقاققهو»ه»،علنال»٠



لعل»اليع-

بلغهقهضسذهانونريمأريملنشمنإدنح،ين

(وه،ك.للههيل»اههلرتحللل،ي

مشسقإنثنئسط.ددهيقمثإفنإهوإ/الينرر

، نطخين»انظمانبإغيقاجن،ملينإ

.هلعجلعههيح.مع.هولحيجعك

..كوهله
هي٠وملثنث٠رنثسطينهلةرهب،يهنسواطزل»»تن{فحبس

وتع
،لهن،.إهاثهههلدنثإدننيهحإإنكدننلهاب

...٠،

احجلرنهزلرهإض٠إنعئععمنه.علبنهنضدئنتنه

إهنهحعمبع٠رخسهقهيارضثنهعنكيلمتق

.،ك،هكه،هالتهنإ(رث

رقعيمط٦ريقهثلععريعهديد٥م٠هدعبدهه

٠للةئثنهمكس»امهمدييلنيبإدنيهمينسإظيك

وأضمنحملعيلخينهتنباق«»ة»م.وهف

.يجه«لهإط»نسنريممثيلمألمنهإكملفلحت

كلل،،له
اإنغهععنصإسظهظرير»هبأدإم١ملستنلل

٠ووك،
.)))

يدهمسدعم٠يفعخل.سنلإن.،م»ةن«.سني«ومث

،هأع»»هوادعسكنرتسم»رميهلكوههجهتمهمههلكهب«ينحعههها«ههآهومثعوو

ؤوسآععنيائه»»مههلاءوه»»ان«عم.ع«عوهاورهنه،أتآحعبيس

،ههععلنلسع٠٠٠

ةطول»هو«س»اقملال»أوس»«أ«هالأهثأحع»هلملهالق،ه»ملأععهقمله،

عءءعوك

اجنفلوطا٠

،مليبهململأهتأهامل»لنئ٠

ء.مه،ق.اا
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.قئهق.)ينادهءقأال٥لملهي»»عحملو٥»ذال٥وينةمههدن«هم»ء«،اعءعاكهه٠

و

«ات«٠الهاادف٠هملاملهه.

.قئهل٠»هريبههب٠



-»لل-

يهسلندانه»إنهمثس

،سءأثحأ.نطيثعحغللم

مثهئسيييئسثملإنيلم

هنم»نيلغإمىدئحئمث

إةم،مثدإطاغدنهتملعلل

.هليتنوبئاطضهنلك

اين«عبرنسإهليمث

هنمساليةو،هلوخمنتبانض

~انأبةهليللنضدسهمل

ئللكنةغيمةممهيدنهلالة»

لةيخهه،ىنطكدطهته٥م

نإرينخلل٥»للتننيي،

. لنىنملدمع»مثءط،لدأ،،دنن

 

.و و
الونقنمل»اق»هة٠قني٠قع»أ»حرتمللملسههبالهأ»نهاه»ه.»}»انسو

هلاملءمله،سلهحه»ه«تهأهريهأهككواق٠وأ،»وهوباسهههأهبهله»ههاهتهس

ههمهبهوهه،،ههلهقهمهع»سرهب«هبعههه٠

»متن»بذي.انانح

ه»هل.قمنمشنرعصلنل٠،

ح»هلبالباداطنمعنلعععحعال٠

.»هلحقخي.هأريهمه«اقيبمل»أههاله،٠



-«و،-

.٠ ،إدنئهمميمهيلةمغ»مع

..

،ندنللءإظنع،هممهل«لل

..
)

.نمالجنسئهنىلههاوالنمضه

ءك،٠،وبا

حد،حوهيلميظيبيبح

اءه،وثبح

سهعهاهم.دهجسمعهياه

٠) إهتحهلومدنح،إطإظندمه

نم»نهنمننةأيإإ٠ئهلهق«

وه.٠ مث٠هحهلومححهفإطهي،

بب٢مئخنل

سسااعا-ععع-ا-اععع--

٠

٠ إهشثه،هور

كلتبةيبمهل٠٠٠لطبهن

هآاملهكان٠)٥»»هويند

٥قئ«عقني٠»عاه،املأ«،ه»متلامل»٠

مههما،ةختح،».هدجكه٠

ها٧ه»اقالحاا»»عع٥»أ»اناقعهلهريالعنت»جوهةعإمل»ه)»قالحاه«أهاهل»٠

«قلأ»الهو»»»قالطناققتىل٠ع»ق٠»هحأهل»عمل«اق»وهان»»ةلأأحلهس

«الاقهاق»»ملولعل

عرقنعب،ايلههبحم٠

اامءدههيدنس

»كة«هوىباملامليبامل»»الهواا»اأ».»قالح»»ت-هيبأوهه٣»»تهوفته

»»ته٧»حاقحص

هةعب،زقينخلهمبحه٠

اصضمهايرتملالب

»هسمل»الهاقملهمل،مل٧»حالححاق»»حة»أ»هأوه»»»عهبهمله«اليبال»٠



-»لل-

،اء.. لآسهعوقخحدإيطاظإدمه

نلنئقطملن»رمنهئجت

،٠

٠.٠ضطلن)من«ل،ناغيدنل،لن

«إثلةونيين»يج«ذنهمليبئ

»لذههعلمانكوأل

نلكيهوهخههضيلدبإهع

يهقإألدغغ»ينظك

قيةتحله،ه»ومثللألة»

لمءحملسم.وعمه٠

.ك..مه.

.نملهنسدحهنحذدمةدحههه

»ةههونيدونيند«

٠ينحئجلالهينيهلزنةهنم

«هئحكمآنيلعهنهخل»ة

،،.وو..له
م

نلةهلممد٨دييحمعاطم

ولهوت
لةمثقاطم»رتنعسإحطهه

 

عات«٠اينطممب

»ململامتئ«أه.اتنةههح،٠

عييهيءها«هقوسيتالمهاسق٥رةهكنملامل،ةامل.ايلاثمقئ«٠»يبلقب

».»كن»سه،كيه٠



للصع٠»ذو«{

~بليإههطظيطإظننسديطبه

ع~يةنقإينإمحننطييبيمم

ن«نهطدنحايهنييماعلال«

اخمثوهبىلسههحهنههه

»يب»ذنميثهطيدنان

لفثهغ«رل»خخنب

وإحيهنرشول(رسو

٠رمنمثهآلىهط«مانن)»ال

يه«نةقنإتآثضصمئ

»نلهيون٥يفيب

.ممنتللق٧ثسيييئ،قهمثبن

لونيئللسننسطلمه

»نبكيميهحت٠هظرسلللآ«

قطنملينننآبتهل

 

امةيلع»ناتيب»»»»هيباهه.

»قث«.الساخنس.

٥»هل.اني٠دنن٠

وع.

حقلأ»اساناهالسره٧»ههململ«اق»سيابهههةهوينهاهب»ه(ععضهئ

»جالح٠ا.



-»هلعع-

ط
ا٠ل،حهئسضوهلمم،ههامره

اء.٠.،وه

»نلهسقعءاهللء

كل
إدننيخة٥إظههوانهمهن

هوه.لهوع

احدلل.ددهدقبهحيلآلو

ك٠ع.
»بنملهنطههاطهكزفنغ

،ءهلك،م،

كملإنى،.متخوبده٥مهو

٠

٠وو
ههيليخح«قلنلملهنلثهمه

٠يههتنغخ»هتدهلقثن

.ول،.

انوريبج»نئل«مهمىيوع«

٠اننيدطمن/سيندتب

٠،،،.(ول

مهللفبدنالهمث

بايوهمهم.

ليبعةيده}همعدو

ملبنهننلقتههإنإقةلنس

 

املتمتهئتل٠)رهثئة،قعيمله«أه«»يدنعوح٢«هه٣هحأوع»»أ»هيبال»

ملهمه»هلع،««سهديفههس.

مقهل٠الهماهين٠

هلت»مقخيعيناهنمهمي٠

ةقململىكن»»هالع٣هث»حالقل«هحأ«ه»سملهال»اليق»هل٠انيء

٠»هلبقمل٠هسهل٠



-»هلس

،ل.امدههح

بهميهه٨عفولةإهختلللهال

»ظووليلحعإضةينك

مءومهع٠و٠

٠إدنإعةنللةكرهد

محهنابولثمل٨إههمهاىلننت

قوي.

مثهالط٧ل،ملهفإغللة

وه٠.ول.

لةمثهفلب«ميح»نانجلل»

٠،إطينعئطج،فيكد،

عيطدنسانآووعدنيت

ألكل٠
ىروسيم.»إد،يهمإ،

.رقحي،لله.

سحمعهن٠يدهةعهداهه

...

٠ربج،سينيدنهمطههف)»ال

إل

..و

،»فناهرين،مضإطملللس٠هتن

 

.انل٠.يبنااايملإهيبيهأج»»املوم»أ»احهةا«ق»انووهيءاه،

لهس»سهءوقتهتهفلاوينولمثعجمس)ههوهمها«»اه«مث٠ههاههل»لعلمله»س

،هئهث،آ

»«قهث«ال٥«امله».»اقح٥الاللحه«ياملهلقاأاملاققئ»ق)»هعيب

٥متئة.)سأههأان»فلوه»»هاسنلهبلقا.

ح»»ايبح«»هنأ»تانالناق«امل«متبكهن٠ذاو»الان»ت»هأعز»٠هألي

»هة»سيم٢»أههيانأرقه»«أ٥)»ذال»اسملتحال«،ههاتوملوك

ملههنسرعانل٥حو٥وهقصهوأحح»»أ»ه»أهله»ع»ه،٠

.لت»أهبقاعايودب



ضألو»-

ك
٠وهانهروس٠ء،رنهشبهلبه

وه.
الالخعدنسسظغهعللل

٠»ةنيللطيديس،

كطحنحتإحتفمث«اهتإع»»

٠رمكهتيمتننن..نطبم

بئئعمنهنيحإيممعهتك

ول،هوه،
رعسعنالطهثهبه

و٠إضئندنسمتييمترت

إع

...وع
اركدإلظاوريب»»لل

إإت،انرهينهسمدئئعلس

، ، ٠نطلممهيإحتههنرإنممدنموه

ان{هبننانلاحملنتب

٠»نوهخيطىلإثدهلمئ٥

وهمه

»يقسإحط،بلاغمثالين»لا

 

.هحيت

.»وانهحثلهجأ»الان.والاملأنهيقئ«٠الس٠ه«اق،املعيحملوامل١٠دمزهتاقأع

»أ»مهملهأهصكن.»هلها

»متئعل٠اي.ميساء

عقث«٠قخي٠هس«



-«« » -

 

~٠ل/يمسر٠هئحلمههمعسئحمه

ختهثملل،منو٥للنيطة

.(وه

٠د{هجسإبن،ىنرلهالعجت

)مهسالهل٠ءأهيفناهئسههطمه

..عع

رإينرنكممه»هلإآل،لو

وه٠،ول،أله

،مجمهاالهنر،هييحههبربيب

،.،عمم،هم

٠ديههطإلسفحبعع٥و٥

ذه،

لحتةوعثدعيخديلنىتطعثهييييهلهنممه

مثعه(همههه

.الردهبهرم،طيهجيقهدلههه

٠يت

رضنيرنهمهتسينلحتئدهوع»

٠.(ولوه

٠)ةقنللل٠ةمثدط،لةمثقه

الهقثوه.،(ه
سأولالطا«هثخنكهئ

٠رنح«اإنثبأو(تهونو

 

عقئهق٠لني٠لهماحأاقهو(.

»»يهو»)»اقح»صوكنملعملقئة٠قا

~عع،و.

مثمتطا.اي٠ةيطيهيتمهأاقحصتل-مل»»»اق٦سمهدبسة٥.

حقطل٠قخي٠هأحهيهب

.قلقلي«٠اني٠وهوتااملووهنل»نه٧»عها«لنهملهجأا«»انن

إلقطل٠)منفب٠



-»الل-

واك

ييقدخفئعةنعهنظ

.،

ح»ةرإئإهيطرنةوبقهووة

عول.ل.وه(ك

اددهسمهولموهنن

هك٠،،هعه ٠ههةهضذاط»تهدسح

ك

هتنعت.ضبن«ممل

بثننمظإنالدنبإ«بح

٠٠٠.

ميخ»ؤدهإغيظمإ»رإي»

باه٠ .،،هه

.قاطيامسدهمهوماه
ص

. .

همكح،دندهل،يدنإوهتنيبهل

لل(هه.٠هل.

٠امثئنمثعياطعهههاله

،لهعاحم

اهتبنمهانإوإهتنييمقيده

.

إإثنضنإوهنريرإقي»

رن«وميمث)دنب

.مهرملوهولو

لدجلةخعالصضهإدن٠ومل

.قئهل٠قنييمثان

»»هملح)شرال٠.

ءلهملقئ»٠..هيع»هبال

~ء

«»كامقاذنم

حلهمتظل٠)مل»٧ببحهن٥»هلأ«ه٠

احةلهىحمي



-»نلو-

و،٠هنيرلإدنن،ومثرهب«مدن

»هنظن»هنن»مييس

للنثسمل٠ن«ميننهثوف»

يمنن«).شانإذثلءخل،ة

إهنرن»انلرني؟سنهت

٠انحسنههيعثإخؤن

وإىنهمإدنعركرهظرنه

اريمثثاطغانأرإطل،

رأثنهنطنناليذنملك««()

ا.ركيمدنعهننملمينييش

 

٥اتس»«أ»هملاق٧هو»حجر

لبونلهثح

»متئةع)يدندماس

هتقن«أه٠ةملسميدنس

هللعجل

«

.»هت٠ال٠دئن٠»ه»ءأهعال»هالال٧ه»ههاملفأ«قءه»ه،أههندهاق

.

ويبمأ»حأوخجل٠



إلقلقلل«ال«-

 

هء،.،

ةمهححس،ذه رملثحف

قا»ةنهينريننسسإع

،.٠ول

ينمدنب»انعإ٠ضمللل

.ء.٠ه
.و

.يمسيالمهتن؛ململلطوةال

ب.وه

.هكعغوانإههلممللل

له،هلعموهو

»عيءهو،يهص؛لد،قه

وللههلإ،ء،

رفسب٠جمعمع٠رمح

ءهه

نمطراط،بن»ينق)دن

،
رنه(وإنههعالي،مئعللق،ال

هل

.

٠تىللإنينيرويإظنهط رب.ااإع

٠وهء
مهمءهلبس،نرياطعيملسمهي»

و.

»ادن.سقاله،هلهنديئهللأس

..له
وت

مهمهلن«اطينملللعو

 

«قئ»مقمل٠يحن،س.

»أامن«هنتملؤ«مململاملالملح»ملءاةعمم،

٥»ىقر)اطس

ح«هوسومح،قةواهب«»هلو«هعهئنيمثسهعآه٠»

..

عأرقاتئهل.قابينسب

اا.

إلالهمل٠قايلنيف.٠.يطب



-لل،،-

،ك.ه،،،

،.رعيجنمالهتإو}اناينب»»لل

سههد«مينيق٠ههنسههل(

وم(وليوي

هبالطمانسإدن٠ةرانميهت

رىفنةهعننحعيهتلل

..ل

٠ل٠نههنهان٥بينبنونرعد،

ولهل.واك،.

لةحهليدهعيههده»اخ٥وات«

ل٠،،٠.رتوء

بةةلليهلدس،الهوداس

.بغئثيخ»هبسنرربهل

من«.،ي٠هلإ،.

٠اكهدمإ؟مسإغحمه

ولآل،

لكفسههنهننعهها٨دمثر

امثملنليننومإق،أئ»»أل

 

.امل)مل»عأ«٧ه»حهن»هآمل«جم

٠،

رييبص

ح.
»متئنل.قي٥ريع٥هنتله»هريه،»اقعنتهاعأهت«ألملهيهفأيبلهك٧هي»ه»ذسهدنتإ

عات«٠قس»حوم

هلط»ههي»اقاقه٧»«الللهميأهاق»ملعيلت«حلنيء»»لالحء

و٠. .عو

م،عطةتغنملمثانثه

»هأع»ه»»انالو٧ه»الح

وح،..اق

١دههنطمعطمليسهد

..ملةأه٧ه»عاقحهلههح،ملاملاتملعقمري٠

إل»ام)هماه٠



-نل»-

«إوهننيمرنهق«لل

با..،،إلوو،ع

٠انت،يوهلمآلي

..

»عنميثرئممللل

٠

٠يئهن«هإننمهلس،مهمله

رنختد،»هلقسنؤم»هل«

نرناإغئللهنرفنيضملل،

وه

رأعاهنبانمزبىنه

مم»إ

ريامةعم٠رنرجإيهممع

دتعيقنلةملهو

وهكلبا،..و.وه

نهاكئهعمينطالطفاطو«ة

و.ه~

إيطس،ضدشرك«همثع

ءإهفهومنهننلإططنةنه

..

.نمغطهمليطهاطدئه»ينيب

م.
هلاتبهت٠قا٠ةهال٠

»»»وع»ايامل«٧»حاق.حه»٦اق»ملعل٥يبل.إي١الح.قذج»ج٠»ىه»»اتيب

مل»«أ»٠

اععهعع-صقع--



-»عات-

هبمل«قللمل«١الل»«»١ت،«مل».

»طق،»الاتققق»ويطقومت)اتالملق»الرتملطنت.

ققهج٠لكلرتمري٠ململمتر

مي،يءهتعه«جهبهت»قملعهه«عهقآيس»عههههاقسءهزهوهههقهممع

اقهلبحةو«ههنيهتع«هتهبهسهئ.

٠-كقلقههههلق

.رانك.(

خمدحدل

»ينيك،،،

.هععاص،مإسحسأل

،إل(،هب

إئ،ريعسحه

.
ههكله،

يدمعمنخهمثرد«ةهياع

هب٠،.،،

ص٠سمهيءهملد»هه

مهء.٠وه٠

»خمفهيدهجحععمعح

ركن«ىبعإيك

هلههه،،.....،

سل/هينسوإنئخقهطدهره

ءمهل،،«

دخغال٥قه

٠

.وه،و(، نمذغهه،لإدنذمهحدكي

 

.قكهائ»ههيبهتنيكس.لالحاوأألاهفمه٥باملتس٧يبنتأ»الح»عهبمثههة

هوهلبف«ع»ع»هممههه»سس«.ليذ»»تهيبثهاأ»اقحعوهبيملأ«أ»اقح٥اقفاملهح

».»الحيبقاملهليبقي»هاوهتملثاملاقاقمل»اق»قوااقياسلري٠



لكنل«إلحععهه-

~~

.
، ،

لدنإطحلب٠مل٥وس

اإد«هممشنن«مؤده

»..هلوه(،

-يعءه

لولح،٠ا...

.
ا

،٠

رهقبوهوسه

٠نمم.هاله
إسملط،نههعسهه٠

..
رناطإطمقاطهلدهههه

رإلوتهلته

ا،ءرسأل.مرح

٠وه.

من٠مذقةدايطإدنيننحدكي

اننيبرهنفاك

«هثحإيك«لتلين

.مهو٠(ه

يجةفمثقإطلملدهة

لهعيينةإمم«إقليخنو

«ففهتهسهله

له،٠ري.،

ن١ننياهسد»يبقه؛

»قثنونإايحت

دنوباةخنيطينظ

لل



هلع-نلعيل-

رندنهسيدطزطهة

.نملدأسآملسدنينح«لة~

ئاذورنلأ،

حيثهلمنمليادن«ىنسشه

مينمانياإنءف

سوننللماةنمءنهريمل

هضننإنسههعهك

جيض،اغنييققغهكم

سءمخئهإئنس٠نه

ءنهآ«وبانةنبيتئم

»سانط~»»قالح

هب١«لال

مهآتالقثالقملقاقا

قحعء٠سوجبقتتك٠

قةملهتاقملريهيحه»»املحعهيهي»أوكاله٧هثمههيأ»اقحح«ال٥قئالنتململروي.

له.انأت٠»ايهة»لاتادلقتاسدهآل.»»قالط

وال«،هس٢التاوأ٠

٠ادنمبههدح٠ونمثل

»...هنانعنبإظ

،،٠٠ده٠.،

بمعدههده«مثكو

وهع

لقهبههإنحهقنطنه



-علو-

)

ءن٠يمقاطرعثعدهلنإ/اهنأل

ه٠٠ههوه(،

إقةوأبإعنشهي

ذهأل(

٠يمببمبهدناإع٨مههت

هكرته،،

لحعهممهسم

،..هههه

ي.هدحوهيقيتعهدعو

،.وهول،،

.نءي،ههسدلل»ندهين

٠ وه،)،

«نعاليطهل٠هإدمحع«

.بلعء،أل،ك

ل٠»للدتترهطمععلم؛

اليف،حههطمضطإهض

(،بل(،

إخحطهنإنههل

٠٠..

ل»ندنلماخيعرو

،وهه

ن»سيره»و٢اااي.ع.يمأقهلبه

٠..،ههو.

همبلباب،

،..٠

عءحأنهدحتوإظ

 

،»هنتمقمهملهه»هيحأيململعووهعآلع»ه٠

لحأع»حاكن»»اهنهواآهمهعمل«ع»يبأاقحسنلنهنك»هتفض

كهم»،ههق»ائهئوهاع



هع-«كل-هتلعج

٠ءئحسهدذلغإني«للن

له،.مث،

ههععا٥ل.،منح

..

همنلءخظعه،إبهه،

(هل٠٠،٠مت

إغمثوحبهمدقة

مثمهس)دهعللإين

ي

نىبثسييفعدةههغهئملعنل

(.كع(م

قاطن،هد؛ههمهه

هك،.م

»هلهتقاطمهج

..٠له

نبثهإط،ه،ل،همن»فضح

..

»هنيطهإطيمنت،

.٠

لل«»هضحتء»نن

،هه٠رللم

إننقهتنهبهحههص

.
،

إقةنينيطإدنهغم

٠

بن،،،يين٠هنم

،ع.حليو،

.نمهن-هياههدم.ومثمثهسح

 

مل»هإأاقحلهاهتانب«اقأع»ءسه»هلملكح«ال٥»ه٧هكعأقمل

»تقمهتملىن»أهف»»أبنت.»هب



٠لحعصعلعع«لمي

)
ل،غضسئريتهدمهيخههمنآ

.
.

لرثعتيهثالةه

،،٠٠،
وه

نلكهضيخهيهعهختخنهل

٠

نعآينمدهندشه

.وه،،. ،ممل.هنحنقطذدهيخبه

.ع

نإ،حكخل»اهيفن

مه~وهمهو

ل،ندسحجع،حإخ«

...

»لحلللخنضو

ي٠سنئهقنرنلننكم

٠.٠،ه،.

هممولءم،حاخ

ول

لةم،هملقنلينعخج

وه٠

نللنهطهقههلل،ختح

إه،هوضعانون»

لل،٠

لقتسيهتومل

.

علهضضقضهضم

 

ءل)ان»ملهو)»»الحةح٢ململو»حح»»»مهوويباةرنملميجه»»اقعلمل»»هو

»عموه«ا»أح٥»»أ»»»ياواباطلهجأةهي»ميهه

الملعي»هوه)»والح٢سمهريهأحهتل»لملاتيبيهتهلصوه٠

اآل،)»قالح»أهههتااعاوتح»ت»هيت،و.٥اق»سيملقملل»»٥لملال«س



تكلصععك»وي-هلل

رمتهل..،،

رختسادهععقهههه

وه٠

ياطمنهل٠ضيئبه

ولول٠

نيمسنملهلطلهنزءن

اف«»النتق٠»وهىلتتأاملات«٠)اهالمه»حمهان.ومل.يع-هده«ال»

ريهاسهال»حه٠ال-ليلقللريال«صتلقةري»نهوهاأ»هو»»»»أملعلملكاملس

»»اقايسهييب»أرقأ»الهح٢سمههعأوايهأرق»اأههأ»هيعاقمل١مل»ت

حه»هو»اقةوو٢الاهححوأ«٠ملمي»حقثأ»»وعوالانحأ»جاقملعريوث»»»عهل٧»تع

لالح»هتةئهووقعي»ها»هحيمله.طلللهقاهوق٠ملهنس»حأهحاقمل.»»»»تيان»هأهي٠

يمهم؛«ههطدهحاسم

مهالسضدهإقههرمطم

إسههباسالطعيفدهعه

ار،دهلمه»سايمالاصقم

»هوجهيأقيقب٠٧وسه)هاموهههتعهمهميوهييبوهها٤هقهالسكهوهههنوجوه

فياونث.٧راإل«،»مهأوهرهصقأعأرق٧ل»حاقلاهوققالملإهعهقس،حإلملس

لتاويبملعملاقملهأس.)»»ايراأاق»مهأس»»حال»»لهنت»هت»أ»»أ»ينوه

هيبرييهقميييباملهحويبآلانتتيثتقققهولملحاتيع»»اوهلها»ت»هحهنهيبه»أهء»

وه»الحهاهو٥اق»يبهيو»لاه»لاتا

قتأاقح»هيبقأ»ملأ«الحيب»»الاوح٢س»سحامل)»»»»هوأققاي٠قق»»سس

نتمل»قياقيقهه»ااأ»ها.»أحسييىلهي»لهملحهقهيب«اقهقعسملهأاقويبهليبامل»و

ألمل»»مثععقم»أعلهو»كنس»ههنحإلململح»اقعلملوهعاناقه»٥حوه»»امل»هث»اقققمل

»»»أاقققق.



عععئث«ع-

ل

و

هبط«كل«

«اتهبىقملنتآتقةهي٠

عأ»»ملههكن»»املىآل»»عاقلل»-انوقليهتيب»اقه

لتريكنهمح٢لاتا»قهميملثها،م

٠رهول

هيان»ةنم»نينط

،مء،

م٥جينهدبه

٠ك.،،ءهل لهحععبجهمهسإغلموه

له.،با

له،ين٢

متفالتعحش»نيغ

انمث،عاط،

.وه

ميهتشتإمظتنم

٠

نافدههئنط،

.ك

يم،دئدتهيتلهيطعنهل

وت

للىثه(«

...،هه

رهثثدمةنهضدنحمهع

ايمتنمثكعهم

)دقعلكللنظةإل

بجعج،،
عمإلاهممن



-ع،ل-

هو،،مرهمع

مدءعهههورصهساد

٠ردنينحت؛ثساط

.(رتههججحل.،

اننفالبةدنلبةناخ

٠»«

له.،آيبأل

راطدإمللةئن»ةدنراط

،لكثيمه٠هل

إكقنههمثانتغيلووش

.نم«ثطبدلو

رمنو»ملوهإغإطهظح

هع(،

ث.هطلرهس

.و..

سطعخو»)هلدإملعمجلل

٠س،مثيلهكنغ

مومهوإممملهبللننيهددهت

بعضتر٠نئ

.هيلي.نيسنممق،»نل

وههه٠

نانمث،حهضدم

،ةه«هي»هن»»ةلهئ»٠٥



-يمة-لك

هب١«كل«

السقملإ«اتحعةم

»هيعساهاأ»أحهنهوولع»هاوعه.قلقهأ»«اقلأحيبن»»»أحارؤح

ىف٧ه»حأااقحهههس٢ملاع)ملو-ملاهالامل٥»»».)اهلام،يباق»ؤ

»»»اقح.ميانقاربه«أع»»يبقاحه٢املهاوأعاقاملهوكااسقانسيعس

»انس»ع»كنه٢ململتاعح٠حنمهئ»عهح»ال»»»٥»اق»،ملق«أان٧تكه،هقق٠

يإنهانمزلا

رمحتسهه،دمل

لأملمثإنمل«ه

قرسظبةئهيئانيمث

كل،ول،

ريسقهه»ينع

رنهنه،وإعه

ك.

رعثجنإظنه

رنليطهأعيهههعىلم

مته،،٠

.،هع؛س،ذههطدلة

٠

هلينينإدنيبنو

وه٠ل.ك
نإظكههعل،هتإحتىنه

.

سنهدجنهفنيع

أل.،ه

يفهخييهعهإ

،مله،،

اهمع-ميب



. .
ك ريصهمةبمهمد«

،
،،

.

راط،ءعمماهلل

ق،نإهاللق

للرثن(سننلل

..و(هرت،

نيطق٥مثبقهبهكهععب

،

إنآءبهلإنهلهع

مه ه

هلجنونول،غيي

امعهثح٥ل.زه،إىننهل

وملعي»وه»»حالح٢س»هنتأ«هل»أاوأهتهمله«ته«مههتهتعع»»اوهنتهو)٠



-ع«إل-

وو،ألوه،

اةمدمهاحتأهه

يلله..،٠ألألهمه

ع٠مايوعهد»دمجمعه،ع

،..هلم.

ءصههعلقةهعل؛

و

٠يلنييضثه٠ضطمنه

،ألوته

س،قهيف»هسملي

هياك

»عهمو؛إين٠يل

ةنكىبهةثي

.و

.انين«حلدقهص

.
.

فهملإسهينمهمول«

طننئفطاخ«

.نمإنملثخنعضيريضرتنه

ملةهي«٥ةينطثهقعقنينري٠مله«أهاق»وم»تله»هي»هيعسءهحال»ه»س

»اقالالملهلعث٠

عاققلهثه»ح»أري»همههاانأس»هههيلنومهسهيمهتهلالري»هدهو»ص«ن٠

.

.ققه»»اهتلتق»ان»»انس»»كلرطح٠



لعتصكع«ي-

طقتآتالملحقئالمل»نت»قئ،»ملىو».

محئعوعلهعهل،كهقهثقترهاليتسهعهس«وو«و.»واوتت٠٠

آاقسأ»مهأيه»»»»عسهاأيبهي»يباقع»هتماص٧»و«حملوكنع»اليب

»جوللع»أو)»العينكنل»يبعهكململه)ملوهدملهههه»حح٢ململهاوأ

عه«اقاطملثاق»هال«أسو»اقانهقنت»»قالحهكنسووملاح»اهلح.ملعي»سأو

وه»»»آح»تهسح،ععملهنه»همههاق٣اوعهأاملععلهوالانحال«»أحه»يب

وهوتاق«ح٢سسهعحتملأململاهل»هعصهل«»»كانت»»أ»ه»أ٠.املعم

كحهي«ههالد»قانء»»ملوكلل»ملققملالعوسه»٠ع

وه،م٠

جاسهم٢هتململاو

ول.(وهإه

ل،ساخعحوهه٠

،وه..كوه.ه

راهبي،دتعإهلنيدنيط

لننيترر

ةيطفنهخه

سعثهلمثرامختنن(و

.نهله٠نختمثهنسو

دئنيآمل،فنردن»

دهنطحللمثدخغىملإمن

هبننيلهمحمهثقانمث

ل»هيصانءملختملعي»»اهلقي

»طملاقملأع»هيبملةيب»أح»ماقملحا٥»ىبص



آ

له٠ر،٠

رعخههصمع؛ثل

،..٠ مهمرضندعجنساحبسقرسلب٠

..لهءهل

إخئكيشرنوخ

وهو،

إ٠وهطلعمق
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يهنيريقههعجقه؟
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احنءمهللةةنل

.

.نههتماهنماخانموا
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ول٠ا

اآملهلهئخللءمممث

.له(حه

رحاإ٠هحتري،هعص

اإ«همينلبل،هث

 

لقم»٠ملظوهب



-ة»الحع-

،مر

رضمإيطإإنه١

وههمث،

ر،قهصعحل،ةن

٠ههماأل

اغىلع»هيل
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ناصههحصاكمل»

»اتمتطقثط»ملحنقئ»قئال٠
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انباقعثط،هنهئءس
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وةهسلئافدهسعتهدنحب

له،له.و

»هتدايقب.عمو
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(إلهه.

«مةهمعدققدو

ولله.

٠ل،دئنةه«،اجلو

ه. هنيرمهنوسهكطك



-عةلكعحصجل

.نهفانهثبإهلم،م

ينمينلممهاخىأهك

٠،هضهغينحلالج«

أسكدر،رنأل

عسهثهطموننهه

يع.(،.ه
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هه..مك،
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.

ايهملش«هللشه

)
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.و

هصني،شخالحبلهةه

.٠ء٠ك

نمالعمسإيضملل

،ك....٠

يتهمإطاثاله،هبه

و،(...٠ول ».همدتمده»معد

)٠

يهن«هنيحعمبس٥

ع،.٠ء

٠هملحمه٠مهنقل«يهو

 

ط

،ملامل»مع،٥»ااتاق،»»»»»تاملعلةمهههااأأهكملهنت»سهتال«»س»ههأح

ع»»أايبملهتهاهعهومله«ه»هقن«لمر»رن»»هولهته»»هتب»



-»للق-

ع،هلك.،(

لالهمالين..

لنانلو

،

يدنلجدئحهللله

ول

اانه»مهوةن«ىلييندخهه،و

هم٠قه،،ه

صضتضصنطيهربههح

يثثغدن٨إميطن

ء،مينخثندههااهقت،

،ه،...وه..

هيحعحههوددطام

أل،

قمثهمحنميشءهث

،و،هبه

افل«بصخبصعبسب

و..

.لالجبطلاوصسلل

ةنايههكمل،اطرننهن.و

٠مغن،ملهملإطمننههههم

يبب،ظلننيئيبيهظثجل

مجع،ه...له

يهم؛هههخإنثنئد

ه..ته..ش

هيينعدهصط،إيع

 

ل»هنتمقن-هليقياهمهو«س»قئ٥رادولقان»ثهيباقانتح«وأ»ه

وتاملههوه٠



لاعلو«-

يمين«ضدن«مل،

.نملألعطدنحمهوإرن،

لت«حتقذل»الق»لمت«

»عو٠لوطيوا»حت٠هيهلي«هئههبع.

،ك

ولقمثطمعثملس،حلهث

مه.. ٠لحلموه،،ييمدثدعل؛

انإلإ.ب

فلناهعععاهمثااب

.٠،٠ه

يهاطرعتتدههحبهطم

٠مح،.لت
سهطسك-دع.هدسا

..

له٠

إخلوملسهملن١هينطيعدن

...هول.ه

،ستدةهللالطاطرتده

جع.

سهملةممميرتسئع

كك،ك٠

دمعضعكهعم

ب.ههولاع.ه

نسم٠هممعصالإعهسقه

 

ل»ملهو٧»و«عهوجه»»انمه-ايلحكن»»كله«عنه»ةع»عهنه»ملج«هملص

هايمهها«)ع«واق«ة)»»هوري»ايهواعأسلهاق»٠

إياهمهه«ع،قءهم)هتههههمي»ه»أهريهه٧دععملآ.

يع



م٠عسسعلل،-عمقل

«هطدطط،يجنفنتهل

«يمثهههطمءاإنو

قاحتهنرالطمنبههتدب

،.ء

ةندين٠ءحليصيةبس

اكخ،».ضهن

لسنيييحتيمتحيمإمهلد

٠«سثعمدن/متهنة

خنميعزلسن(يلة

نلم١نهلق«

هنيلخدنهزسظع

ن«طكرتدههكيان

«نتهته»هز

٠ل،هيلدهمهبثيشحإن

ضثندةهههجإمنهيلعه

.انودب،نعهثص

إققلمهنع

...وه،طم..

قههوهلو»معن

٠٠

-ع-ع-س-ع-ص-عسا

،»هوجه«ههاعههم»»ةملهمس



-»الع-

..٠....،و.

لخعضوماحديسدنندعاهكه

لينعنانندين

ك..ك.

،ارهناألطرهنهلنم

٠..إ.

ءمبيخحلدهيننريف

مهل،لل،

ن).ءيسالبارثنو

لأنطمهييسنيا

سكزلناماآ

إلر،،ن

عماطء.مالع

هنخىن،اإغونح»مين

إلء،،،

د-لهلل«

ح٠

ينالسنويبسئحل

أن،ذهسهلن،حنيسنئ

إنعهمسضنل،

سهههخههنمىللهههلملا،

ليقههإطايهنم.مظنملا

.يهإهن٠وهتنايسكطلوه

 

،ا»نه»»يلاهاوحه»ج»املههثمه«ه»يااقطهوهايهتني

أقل»مأسسادالاههئج»ةع»هته»»اوهل٨هعةع٨مثج٠
.ع

الملهي»نه»»حالتهاأهرقمعلابهيانةهي«ل١سياالااقول»مهل»ع»قه.

}سليب«هالاقأسهناوهلال»أر٣قملع٥هملا»تعارتس«٥ل»دههو»وهل»لهتكىلهاههن٠

.



-»لل«-

»إثهكخسنلل

،ل،جلةين؛انا

لهول
معهله

إكلمب،ههل.وس

لهلنيهتيغبمغهمهم

لأهثمئطثههن

٠دإدكهههتين،

عهن٠خهحهنهسقههيتانئأننيني

ون«انليثعدمخل

ملنعلهقضملن.رل

ساطغمث،ثلهئكموطه

»عهب٠،اككه

ن.»مالو»دع

ل،هثييمكهىنغأ

ولله

اهلهمهنعل،لاععا

لطاله»هنيوعصكنءهملحهأسإهانملى«جململهلعهةحنهو.الان

اهحملارنثهقههينمه»هأهأ»٠أرق.هتماقى»عه»اقهه٥ئعهب«هوهاهئهه»قهتس

ك»هتهها٠

عملعمل»نه٧»قاق»انامل«احملهأهبأعاعهمه»املعهعالهياس

هأاوأعه»حههانالهي«ق٢س»سعههكالحسهيسهحهي



-»للق-

ا،،رهغال،اوشبن

لقكيتط»حفب

عمندخمينهمدننلإدممثريمابه

هه
٠٠

،هه٠ىل

ي٠.يجوإهجمدعط

مه..اله،،٠

يعمميحجسمحع

يناإننننمثدينإحت

وه،للها،
نإقه٦هقهالبةماخب

،ك

هتننبلسثممل

.ج،

يمثله«ميدنهبه؛

.
، يضمظملنوهتإهحهعط

إععنرئا»ط

.هكه.

هحم؛غههايساو

٠إهمبسظه»لقن

،ووه٠)،ع.

)يم»هب»سنحبلعمم»مع

اهم.ا

»نطلل»اف

٠لةغىلنيطل.ةثحيب

٤».»هيلي»سسأعااقه«هلاقو٠



وهكوم

ملهكمفهسعهوهح

اإغمينيئهرنهنط

.٠

امكل»مهرنروف

.

يعن»ينكوهمطهخه

هل

يشينهضاهظمط

..ي.م سهالهخيطيغولإءهممعح

قلاع٠ق،

للمنللخاطيهالاهكمتاملغهنه

٠

هتننمل.ستغغو

،مت.ه.

سنز»ة،إطحالاه

موه

»هتثعبلل،

نيمثءيخن«د،هفب

له.ما«

»هإطهنهينياهلطمال

له
عوأشيهحهياهبالب

ء،ه.،
لنيهقيرح.٨مهللل

نيسيأعحىولو

 

،قضعحه»هللف/هبهوواق،٢هتيق،اقلقملح٢ااعاهههأاقهملامل،»واق٠



-ع»و-مع

له٠ه.،

لمن،(قهعي«ال

٠قعتيخهدرأل

ط
،٠يمعمتهينأبيميخء

~~~~

،

يننايضمن»

مله

ع٠٠اهتئمإبللو

كه
،

هبههبشأ»

ام،
موت
نيكملجضاحطللع

لقظل٠قي٠ايت»ه«يوقنو«اقههملبه،ول»»املوىييه»ع»ملهله»ه،ملال

لوتالعاهه٠اط»هقااقملأ»»»هلرد»»كل»»ينعو٧يبع»أدنسوالانه«ملاه،ال»

حوهاهه»»أح.

.لومتاق»وهو)».يال»كيهس»هملسهما١تة).»العأ«هصمهأهههس

.»»ياهاليبملعيمههقأساي-ملهأااقح)»رسيامله«قات٥»»ع٥ال٠

شلقعحتلو»»عسمث»»»املوح،أع»»اعحن«انو»حاق٥ح»تهه-»مهالتق»كته

«٣ت»الاققممهك«لأوحمههيافىههنالاف٥ريانانالإملحوميوال،أعانوالانحهلسملاو

ايولمل٥،وحلحبمتط٠انمه»ات٢مههمهسك«هتكلهههعع»ههءسةسهان»عععههههع

يبعوهس»عاق-الحم



-هقث«»-

حىليبيط

عبملههب»ل»».»لع~

ملط»يبمل٨٢

اتحملالرتات٠يطوط«آ٦لال.

كت٠هباههآلرمثهرنملعتميولرمه٠هل»٠»س«هتاإل».

لو«»٠ولكهت٠

قكقئ)قا»ه»قئ)الطع»عطقل»

٠اء..كط،( إظق«ررمحعيبيهيحيعا؛ل

،.»،و.و،.

سبدريوععدراقع٠ءخلان

..اك
ينلنغئنسالهكإنظررر

وه

فسإنقطتلديبضنء

ه٠،،(،.. ههم،هفسيخعطورسههحىه

ولله
.نم«ئقدمهتننناآمثيهنيسهون

وهيل

لهثنننروكدللطتس،كي

يمنسدنثإهنلعضحتملاليك

،

ة/ةغيلبزملنسناإو

وو،ههءء.،

ريدسحعد؛قمديخهم

..،ه٠٠ك

اننإلرهطيهنولرهنهاظب

وهعمو،

ءنملةمك؛أله.نمسننإإنهإ



عه-«الا-

وههلص..
مدهيلمءخطضلينيشجلهطن

ول،

انينبليمع.ل»هنىلن،ىليئ

.
.نميفإطمحتدمعر،ن»اندهوىننين

اوهللع~مههول.ك

ر،قهر-سدتماسههمثسه،هد

.٠ك
إغس،ر»عنلحتضلالهم

كول..
يههفكتسثعهعنرنطإىننشيدس،و

مل.ث،موله،

ايهءدهرعدبعثه؛

.
. ال؛يئنن»سيك~هايحتل٠ههحينئ

مإءىبةمضثهههةوينظ»ططو

لن..

أوطالرتاتق٧اتعقط{.)ملالاتق

لق«و٠يعزس«سحنهمعهلمثهيهبمثهبهب٠

قق،طقكقققئملع».الطع٧قمققطةت»

لةهحمل٠زهدقهوينناو«ده،أه

سإينيمننحإةبعاوطغيهحتسث

٠هظنأئ،رينخننئقيده

،دهختمينىل،هندمثسمرصم

كيمن«صهثمهسنهسين

عههك ٠إمنشركن«نرملنهىل،ختاي



-يهنيله-ه

هكهم
نشسانضع«ده،سدهههيسرع

ع.ك...هه،

إئدهذه«سغيب«،منيتفدض

.هل نرادلرألمنلةاسئحتاليو

حهلال»إقال٠««الاتق

مهال»٠سهفها«هلسلل»سقهبآ»هنت

قلقئقالنهقاقئهاقمةنطققكمل

هل...

ددجتإظينلن،ريثملددنو»مهتل

وه
٠ريدرعإتدط١شخهعدهايمل

هلله(هل،

ي،دمنهفمثلةهلشلآب-يميه

.له،

سضتيين.ونوسم«المغلغع

نرعوثسللسلخمهمننانطوو

إدنطدنوهتءعهللنسىلئعننولل

و،وز،هيهل

إخدتئمانيساسحعقه؛ياهو

م.(ول
٠ملقفضمثليمه»منذيملثن

٠لت..

هنريذمندهمثهلحتهذننينح

.،
هكاثضدينللهتهداإيئينر

لع.

ك
نعومثإدنقنللولمدنءمدنو»الين

(ء،هه(،هه

س،دهربددععحعاةنهنض،يمان

عكب،٠ه٠ولع

إدنن.وسةسخ،هنيذمثس،دهراهع



-«اث«-هل

جغدهقرههمييهللب

ةدنةورمانعه

»الجو«ددنيو

ءن٠ينمليسئدهع

وهحو،

دهمرصعل«

ط،،هل

ائح.رمممحعمل

و

ورهنرإنحغق

يي،،ول

هبليحع؛رط

وه

زنكننخن

نليفههثحعلهركه

٠لنة»،»»»ايهبطو«ندهلو

اتطلنيدمل»ال

يلافهب««ملعتممالإألل»هث»خيهبهب»اتإةملط

»هلءنيهمكهتب»لللث»«ك«مثهت«هثهاها»هلسحن»ه»مث«ل،مثهل٠

هيهتكمعرنولبسل

ململ.يخاط٥نن،هل
.٠

ع

»شندهتنن

لتهل٠لهب

ريس٥ععهسه٠

له،

هن٠لمء.مثينيلغ

٠.وههه

ل٥قدرس

كلودننطلنهمه

ول،،

إععئب

،

.

وهل

ههنئقنوماه،

اةءغنه»ىنوت

.نمللطةنيمإههئ



-عمل«-

رنهتخترههههس«

.عابمهمه.

انيلإنةمل

.به٠

عكه.ته

هنحص،عم

٠..اج،.به

هفةدنري،هم

.٠نغدن«مهل، ....همعهيهنن

ه٠رت،

رهصلرس

ك
هنللئةورالخ

..هه

ئاط،ت،نن

٠.وهم

لةهانرعحههم

يتولعم

إيلهة»مع

.ابأل،هه

نمجلل،منذدهق

ركةعإنققهل

ه.. خهكقاةيندر

؛لأمم،كهث،

ل٠ه

»لنيدن)ةم

٠م،،

هنيدعىةعهمثسءد

٠ا

ه.كهل

.نه،سهع،رامع

وه
حو.هه.

هملحكو؛هسدت

إإهههعاخلزةههح

وه
النم،إنايطاله

٠لل.ك

هعدذهيلهنق

قنةهعالين

،٠كوه

امنمنهه٠اةل

هههك،

هن٠يهمقعلغ

.صله،

 



-»أو-

»ذ٢ت»»قق٨الحمترملقوهتلني)عإلمي

قطتان»،هوةعح«هههوهئسهعإلمهوهئعممثهسقمتعيوينهوه،هله

م»عهاأهعهعها.»همهحهههنرع.ربثسعه«««.

قكقثةلقم»ملقئ»طمنل»ةس٠

..
خنيإزءحينل،م~ماعلل،سثإحلرلثلمل

إقرتهع»متتسئومهنننمل،

عصع٠اههق٠

،

نإإخثلللبنخاطدن«هند

وهلل،ه.هه،هل٠

إنإهعغم٥لإظده،دطمهيعيدهم

أل.٠.

إغإمييجول»ندعاننمأل

ول٠
صلذمهرههن٠ووهءنهوطيذسهلنطه

٠..

(.٠ك

ل«ألجتهنكمسه،سمثانأل)

إئئنذهحكيههمعهوخزيثم

نلهطيرمغمها}همها»مهنني

اق«اتئعارهرت()

«اققهي«»ىس»ه»أ»ههي«حهيبهههن»سانسامما»هت

هأههيه«»حهأس٠

كلمثت«نيهو»سء(موآعههةهوج،رهوعهنيسل»هت»رم

ؤوعوتريقعإق«ب٠

قققئقمقم»هقلقئالبقئطهوقمققط»»

.اةهخمثررلا٠يحمثهفييالنعهمثل

 

لعآت«٧»حاملةطوجانال٠«اقحثاهلهو»»هافنح٢اا»احوو»»اقفاري

.حان.»»ملو»»امل»ع»نس«وو«»أمتي»هل»جاس»هوثأهاقهيق»حنتقوقهقى٠

«ال٥»»عص»نوأهأوإطاسملأأاققاذااهلهب

ل»»اسءسوهم«٠»الهباأنها



لل-ع«مل-هلعل

١أهلهنىننديئنه

،،ب.

٥هوبجحبردن

له٠.با

لقألجةاخمث

.نمسمنيخوإدط،

وه.ك.

انمثرد،ودهك

.
كوه.

»ةوهثسة

،انمثكنئلهن

الهميخمثسيناعينه

٠سهئة،هت،ونم

ول،.ي

ل،عننسرسجت

.
.

ويميئينلومير

.له

هنعل.حلدنورهدمل

.

انههنيطهتراسمل،

نللههم

كط.مام،مس

ملله.،

.رشةحمهلبص

نتمردن

،..،،ه

عمحعمعصإن٠هحع

،ه هنملةقن٠ءحه

٠

.. سثل«قاط٠وهرر»

...

.وه.،

ساطهه«سهلعع

لوهوث،له

مميرام.

.
سلمثءصن»ىهس

.لت
.نمسدمه،هنلهلاعمل

.٠

لن،ينحبلور«

س،دثنسشهإكجلوه

.

ثسالاهسملخظعوننهي

،رت...،

رفهدهاللكم

(ه٣ب

صأدهس،معحمث

..

ءن٠وةطلمث.ةلال

،،بك

اعضهالإا،ملإل



-«الت-

رثورثدانلن

اعن٥هبي(ريمال

تممبمثنندنه

ءنهؤضقنههنعلان

انك«دمينبرمثط

ايثسث،هاهنمث

مرغغيط(للن

ليدنم(رن«

رهآزطهإه

ى،ظلمههبدت

ليكهنيطبريرو

ه،نأنملصئ

مزهنسدمممث

مفدئنسمثرس«

سده،مثأهئههقي

نال(لهن«همث

لنطدنحببرملرللكل

رت.اول

لطاسقل(.نيه

..،ك

ثيحبي،رممفنمث

لت،

»انيردت

(ول..

رضصهساطفم،ه

.ير.هه

نس٠هعي،عه

..

قسننيماطلطهغبلل

وه٠ك(

إطهسنههل

.له،ه

»يتقةهحة

.٠

سضعألددمل

.
له،«

إفتهلهطيذه

نريدمسعاط،لةط«

له٠م،

رادههطصاحاو

لك٠حل،لإسن

ال

«هئح،اهجن

.

سف،ظدومث

رشفمثجتيدهن«٥

نزبل.،نيط»لأ

رئملننيطيمننلع

له(هااح

اتفن٠هاحةمل



إله،ب

.همءرسمدهمكحه

م،.و

ملسلدال.

ك
(ءهل

.نمإكهنرسمث

.و أل،الك

سو،إنلمنس٠،هإهماع

لال

٠لهسالهب
.الهعمههحبمهه

بإنشاإنييطينو

٠.ه.

..اخهمث.عهلإ

ناأنههتهتن

٠
،ه،

مج،مدقثمهعهات

يدؤقهدىنييئرعمثو

ثسينسكنهنب

س،ين»انن

ك،..

»مب«رلال

٠

نرعان«ملرفن٥

،له٠حم،

رممدبعههههاهل

هو ينث»موان

و.اع،

مريرصطةان

.

لتاق.ا

ىليبإغطيإثا

سملنهىلهيغهله

هل

نيإننوهة

وه

وم٠لت

ص،دههتسملالهلل

دهه.هه

ريدمبه،حع»

٠هه.ولو

نملحتفهيهيهوردب



-« »
-

طاأاقهل»انهيبوهليبققهث»هلأهوهيهبمقاسق

ري٥املهههسحتلايالهو٠

.طاو٥قملالقلي»اهق»»)اهللقطلي«ال»طك

الوقيقاةلهوقئنت٧قتس٠

اتبن»دنمءل

ادنكلو»لق

»ثنك

٠أل
امعملمهمضلصدثه

«منلنننيإنو

،

يج

امههنذه(انهب

.٠٠ب

اهلقثيمكول

ع،،

واد.ط،طها

إإتقنتحبمه

.و٠ك

٧،دلهيماطيماله

لانمثوادن«

.نم..نآنالطلز

،وخإ،ل،٠هثع

ول

إدتنقطئباينيب

٠،،

ئههن.عههىعسو

مه،ه

)تنبو»سن«

هكوههلقةغط،

مهه،

ي.ماديهااره

،٠٠ته

سد.اهل.لحم

ول٠

لذبيدنههه

ث،،،
معدع

ةمرمهط.،حب

ذفنيإظيئوع

»
.

،
.

تدع«يلعف



لكعإل«-

ةيهاننثيل«ه)يمث،هتبتل

نيم-ونيوفقنيك،يئهه

س،دنهكهننل«ع.نميهتىننفب

انهرنفتمث٠إهإلل،نظ«

ثلأهثهنو(وه/همسإوةملره

لإغولزكسه«سقهئالحإ،فنح

سنهئقنمللة،ن،شنؤ

٠نهبأدتبمنيخمدنبسينيمن

ونرنثهتئرهذس»سبريدهينةعنقا

ياثههراهنننديمثمثملرهتإدن

»نسيقسدن،ارتل٣

سكعتوهك،ههلاننييبت

سألهلهإغشب)ل٠هههإقيتممث

نهديلرسملا«ننننلالع

لأت»مهمليبنالحو«اهلأه٥«أهمهايس)»مهامهيبمهاناقأحعهعوأرقملال»أهأه

.ايأفعن»«»».انهوهوهقق»ه«هىقهحهان»٠نتإع٧قملواكقماقهو.»»ململتوهحل
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إ«عهحرعيخيعدلقنتلعل

لذفقلههمثؤه،ىنه،ةت

 

ملطهملإههعهواوباواصخ.انق-ملهأحققناقققسياقههوه«وحهآل،هر

»نوأيهم»اميقمأع»»حهأ٧سرهثمهق.
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اوه



-»ي-لع

لت
«ههضهثم

.

نيط،واهلقثء

كه ٠

ي،هقهبادنسللل

.و،
٠

...س.حب

ه،م

نرادمن.بهاصس.،هه
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وث٠ءهمنصنهثحبب

٠
ثاله»طعهقههث

،،٠وو

ك

عئةملفانيأ

ءو.

نراهثهرسمث

»ه،ينمللإل
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ليإمضلسضبهيإإانلقن.٥هج،إنغيمثإحنهمساط
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مل«مل»لقللق«قلك»هللق
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-«»ا-ع

،.٠.
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٦ههي«فهإنرضدنجلتثهولالقنسييةنمث٠دهعل

سننويسخغنغويلمس«يكظملإنهلالج

«لمهلبانهتبههتيبثدهتوهخنه)صنبلهنكقمسه

يدنسشاملمثهمعنكندرئهنمه.عثنعينبضندحت

يسهنشوقمرتهقهمثسه،سنانلأل،جولبأناشه

يبنبسننل،جيليييهنريعيف«نن٠ي٠هتئج

سرث،رليبنيمثمفنبآلهنتكينيدنكسهئعخآمم

كهيثرشمث،خمتخين«سووتينلالجمطح

ليكوه٠إنلكنا.»نةنندشخيقنهكعهئلطن

رمضخلإطننيب«لن٠ن»هنبإإنثدالجريبئع

ن.»ندمعي»وت

.

»اتعمق،قمل٠لالات.»ات

ملاياياتاذكللق»ره»»دمب»)«رتطالرتمتئم

اتنت»»»ايملع»هي»»سيبيههانأنرقص»سأيبألملههري»ل»٠

هتني٠«عجهتع٠قوهم.إللة٠

ولك.ول.
ل،إيكانكحتهلو،ةمعحبسءهسهفل،قل

.ولم

إسك؛يايانثيدنهصعهكهحت»مثلهاجرن

»ظههدمه

،}»هريب»»»ملولجبظهحهه»عةملحمل٢سملو٠

.، »مسمهقملهلمحهب»امل»ققلهلمل»»هلهلعلويب»ت«ملن»نوههينعي



تامالعك»يو-

إسةقشحإدنههسلديلنهىلهينسحنطهدههئسهتهءهدث

هبع،..للول
إسنحتب»تارثنلل،هدهظرهض٠ضدندةنالهلهكو

٠،لتمهءول..٠«اعم.ك(

مالايدنجلل،ده،و»لهكقإحةجسإط)من«طهللم

ي.حلح،..
مراق٠ىللهدننالهلفنصبهكهعاطءننسمنده«لقثلل/ينالا

.لللل
هاهيضمللمسينيخلإنلعنسئهلملتوةنهييسملكشم

لنل.مه٠
للههاطهيتنندهنالنولهبلزءنضانظهدايدنه

(٠رهه »معنبإسثل،ه٠ل،دنههنو«رهىليملألمان«٠هثه

لنننهالنمسائسهئهلعإهيضقنثقهعلذ«هي

.

لهمياددهلسإنث٠و٠شمتسينهس،مغسهتمندث

سسهيئ«ليلجهيسغئللن)هلماهنهنحين«نقنحهه

.ألكألهل(.
يففنلململمثويبهرارهاطيمن،دئىلنبثمنل،حإط

.

وه.٠.إل...مه.

«هبث،هتنيتمدفاون«لنلنهبايثررإضةإبإ،تندئكمه

 

لكط«٠»هاوهيهمطده٠.امل»نع»سهأ»أس»انض»ريته)»املك

هثهههو»أعهيهيآعييةياوهاقىيهيصكنأيقبنطكلالمل.»»»كلءهقملسا

.»اهتداقو٧ه»اوملتاملاللمل«اقامللققأ-ملثاق»واله.»»»حمل-لس»وهف»امله٥.

٠اطنائويتو..
الكمههقهلنو»علوسء-ملاباإو»اندعص»ملموهنالهص»»او

»ه،»الالملعععه»هقأعحة»من»ه»ملهله»ه،٠

الالادلنعلل»وجييع»نيبجقأ»«ته«««ائة»ع»وءينعيسعوهخم»«٠

مت٥هه»أهدافحالللعجأينأكاقهخله»ه٠يى٠»ىاتعه٠»»انأماط»»لالح

،.

ععانتمل٧.أامل»هوأمهوهتههأ»سثص



-يفع«-لك

عضولل»يقيلحهثدلرين٨ممثلىنبةاقئةا«حي

هلم

ل،ةن٠رسظدنياتوركيعسك»نمن«حهمله

ااهنينحلإزثئلة٠للنثممب(واخلنوىلنلبهعيمث،مطثده

رمسفملرانخنلمكنمعرع)بهنب،وه١لعشعش

سسدنثجلهشهنلحتلل٠نمنهمإرمإولهتريحتمثوئهنمئ

ريشدئنياي»ثركسكهانته.سربهمكحت

هتثحهملنركدرينمتقاهتوح٠سيئدةسهلمللز

يةن«رنناخئسنلحتدهذسءأي٠نهرملأعحبنلر

خينن،وإهههدنيلبركهلنيلانل٠ر،«طئ

٠ركدهدنمألهيياةهفحتللرإنقنيدنههههث

لسئلةعببمثسإننيض»هلإانيكب«نهضهين

رءع.

حمهاإانهةوع»ددهيدناعاليشيمسهبنينندقنعذو

ي

،ألول
سرسنقئمثهنننث«هدئهيطعثهمرنفمهمل

لك٠حقع

لسألإحسحقسلهثحرناظسئنحعهنضمللللإينيطح

..،،.٠ا
انههسإطسذشئهلرنيمأةمبكهدتلاهلإرطظولما

٩
(،ههكهل

»«هث٠ص«هو٠.نمرذك،ذتعهالانددملءحتدن

لقط»ق٢س»دعأعمللهكةق»ه،اله-»ناملسعع٢ملاتأوت»«المل.



تائثع،-

ات«آلاتااهال

»قئ»ق٠قانالقئعممل)طالالملحققظ»ه

»عوهومية.انتعهنيرلوميمة٠»هتائعه

« ،
، وهلهلت.

.
إدنغهىلم.هولههىلغ«ه٥نإطركغنهنهيامنهم،مإعن

..٠. سنعههه٥نهطل،معنيمبخةمهييميلسينلةتفلمولوهئلمز

كوه٠٠...
راسماينيفهنهنءسمهوحل٥ملههلوءمخهتلهيط

.ولب،

يكشااينديلحفنقكىههنيثرنلوربي،ينهإينط،

رت،
ه~

،
لهةخضتللوسنرادنتهه،اسنيهندينححتلم

نهئحينىنناغةثإرئةنلانجيندنيمثاننئغس

هينعت«هههعبإنبم٦عالجهين«،يجثعحإمدنل

نينىهنسينلواللل،ملمثهاناةممنللندإ«إيطنبظإ

هتنباهنظ«عهنط،دمإلمه،ملبرعننينهبن«سثه»حو

هينغيىنهعيبملطىلينإزنيدنع٠ذنبدرنحيمتها

وث،،ه،ه،،.(

 دهإطهىندوس٠ععحسيحتسن)ةنم»نينحتللم
،

.يوه.

هسثسل٠هشيفدسنء«نواثييطم٠١نييأئعناطيحئل

،قطه»حتسسأعملأاقطعإلااهاوعحع»يب»ع»املةهاهه٠

~ولو.،.رت٠
ل،لمث«مملسهبثسةمهتهسنولختمدط«ههد٠إ؛،ذ،ده



-عيلل-

٠»ةعيشخسإنمانندنيلهههلدنهئلدهههيلإن،م

،صهثهثلإضمث..سندل،نهنمهه،دئنلثهلل،هس

لهنقئمتت٠إرنعب٠هتيفيةهت»نيثعهمطحت

ذئننهلفدننهبمةههمث«جرهنيهنعبهإظدههثطث

سجهظبعثعس٠ةحمل٠لهئعي،اي«وأ.ةنيمألهعمس

رهسنيمث«مبمينلثهمهننه»هماسههنكة

هعهثإحنلثمث٠مقأه،عئنمنه«٠ءههملضدةويلالج

إسظدقدنهبهاعحنب٠ونحتعلقرمثيو«اهطبضل

او،ه٠٠، عم؛لءقههنمفإممبقس٠يثمثس،لههيقلوالهحت

ليلهيياطيمثل،إنعنمثهضنطتلكنلمؤيهتنب

ل

،اا ٠.لت٠

لسظةوهفرظملهنسسيخ«عملللءبملنهيعغعثمعهغ

 

و٠

»يئمل،امدلمليلضتلوجمهمه٠.تهسإنمل،

وتوه٠
لهلهممخةسعحهسهمل«هث«هكماهلل،هاهضء،

لاهسأهعلهو)»»»لايحعقههق-أحأ،و»ان»»تسوهمتلق

كمل»٥»هالمل،كنهه»هكق»عهداهلقلة٥ان»وأاأ»ه»هانهوت»هأ٧أهعع.

»قه٠!»»هيتيسهب»مهأكم٧لحويهله»يبه»ت»ه»هتهعح»او»ه»و

انت٥»ههنتمليبهت-لقالقللههملامللملمثه»ع

ىلليبقهاههم

،ايأمه.اث»لهال»»»»»الملا«ةا«مكف».»انيبمو»»انيهلجس

اوه،٠٠هوس(رتع٠سسوهيبمثر»ع»ههةآ»قاملايمه»ت»اأماحععهعع«و

٧ه»هه»هلاقعقملهوههكمهل«هههم(وه٠سس)تاقثههه،(أبهءملن»هققس

س)مهيبض»ع»ههينه٠

لة



ا-اعي«عهعععهههعل

، ٠املنثهيطدنبولفخلينلالجينعنللنولملأثثهمدحايئ

. مبه،مملهسسني«أث،إعنختقمثملئجهيئهح

سدسيلمث٠جسمدصوثرهلل،هيههميمللة

ول
لمأيهمونلبطثدهان.مجلوللةحنتاإنثقضنذثسهىنن

ه صثعلن«همثوإنلثييينضنغي٠لالجقنذق،وههس

هستبجننحملخندمنيلخييةنلنلإضئييدث

خوم«سنعهلئاطسبلألل،نسند.وكرب٠ىنةهعحت

هسهلم.هيملني٠هظهقغحئمإيئهعنطااناف«هئ

إظ،ئملطهويتدلبصم؛ه،مملدصبإدن«م«ج

طئعنحانأنهنس٠«إثهأنحخنسيهكمهلن«

مينفمثه،إفن،قده(هن»همأ،وىلسفلإظي

ن«للبههدئعمه٠هط،



-ععإل-

»الهبمل»للللعه١

أتط»مبملالآللختومملالططيبلحملطةالملم

كته»قمتالالةن٢تقات»القث

»هي»ه»أحهقا،ر

طئعوموعة٠»هنيبلووهع.»هب.

»قئققثهوقملع»طع»قهطةل»

-مص-ع-عاسمجع

رولو،ه٠ئه( لةنممدخامهمقمققهإذعهل

»ذلء،.ه٠مح
لدأحنروحتعهءم،دهمإحتهة

زنيوقنإن»،حئبل

نيننطهيبنل«كتم

...٠

لختهتخةنيمذملنو

٠
إنكههاهنسثلطهت

٠
طثاهلرسمثسيلنهةمفطءه

ءنههننفنم«ننمجةغلظسئ

اه٠،،ي،

،م»همملقهةلغ،،اسمة

،،ده،يشلئثهلل

 

للنيهمت»انالمه»نه»همههأعأءأسهي«»»»عامل»هسويبءملقعهو٥هجه٥حعأاع

»هأوهال«هاق٥»هكاقحلنوهرياياأهياهلميهه»»»هلق»نههفأييهج.كملقكلملس

٠٠ال٠
املاقململ«اق«ملاقع«»»»ملؤهملأعحاهبلهكاله»»هه٠



ا-لعلعطآل-لك

~~

ل«هبوهادنهثهإلدهخل

ءن٠لملأثذهلهت»ههءاغالب

هىتممضتنوإههجهئلق

لخنعقننيىنهنيمهم

عجنطإوشحلننهتيحتو

.نءههت٠سميلل،ينييهيللسئ

للأنفتمهعضطههلهني

ك..

فخنالرءئنبدنقهبب٠

،.
سطصينمنالهأو»همعرلك

وه٠
ن»حيقلتانكسهمشدن

.ي
إإمه،نولأه،هاطاي«

.

للنثذهإزاوهلربلل

)..

مهخىننثحعمذظبلحندىلاط

٠بههه.،..لهلل

٠نميمممةسعءقهرععع٠بعهد

إئملكإحتإبهندقن(

..هرههونب،٠،«

سهلهقهإهمللو،ف»هيلإ

..

«خقللههقمه٠ضإه
.

وهله ٠..،،هل،

نعمهمحصسه«ءنطح



-عي»-

...ال،..با....

إيتئوةإدنن١إكطتع

..

مادنلق»نانحبمالهثيممعب

٠..٠.ي٠،
قفنللم.عامسويمه-ه

ءن٠لهننننملىننه»ةنياه

قو٠.

سأب««دنيلرتللهغىنعجل»

٠هه٠،٠وه،،

مبهسيسخإطعمجتاهلنت؛اعع؛

و

«إنعنبايبنآخيىل

...،.هل٠)ال،

نثاخحهكدتدكهخ؛اكب

لكظمارنلدنهمدعانيلا

٠لهههك٠ء.،ك

،ههحهه،ع.ددهالاسهمين

إكظرنهونكهإينل،

.

نهنيةنننقتينغانيعلل

ننق،اهعونمعطإظهلل

...

يثهننبننهاه«ىلةنه

آنؤط«ثمللأذمظحزن

.

نونينخيننل«ىههرههإهئ

ه

..٠...

لخحمللينريرلهننضطمإطلآل

هملظل،ينحهلهماطاذفنعمينه

~

ملقمحأ»ه«قأهحع»أ»هس-»الاقؤ٥ه(أكووحأىلهجأةهثانه»هجع



-»أل-

ل،فخ٦هنوخنسههمل،

ملإتئإلهإ،ه
.مهمس٥لعسدسألهع،داععحبمول

٠

لغ،ولظيلي،،يمإمدهلال

مه٠،،،وههه

لغ«»بهم،حمهاع

..٠. ىننثنللنندطه»هنردن

.،مو،لله

.نهعسدههممو؛اةننةا

).

هلذخت»هللاةمعنلو

لت

اليىنلهكثطهنكيرتهةنه

.

هليمله.٠...ه

،مهد»ادنكوقمدحه

. وه
نههآسهإلندهئو«،مثخه

لةنتلإوملنهلخلطحمللة

،مهءهلوههل
،مغقهمإطههلذطذح

.نهبمهةئحينه٠ضهلخثتمث

حق
إةهزوكانيباس«إيئاليكلمت

اخنمث«بغههنمث.سنل

حل٠هه ،.ع.

انيمهعهخللط«

لاهنابملوقاحل



هلا»مل-هج٠

و٠هه.وه،هل

نهف«حنيةغحطو»ةهتب

»ودينيضطىنند؛،قنلق

إيئنه،لهههطدنو«شسن

«نن٠هههحلخثنمثمتهه

،.مي.كل.ع،

نيه-اعوإفنؤةئس

لهنتنمثيط،غدللنينهلآل

«بهثعالطحتممنح«نيينم

»نينلهنمءسعه٠ءسلالأو

ناصثسئةإمذملبةانةثيخيي

للأننءمثبقذثهم«هلل

اإنإلتانهإخيك

،)٠
إدنسوأليهلت.ددصب

.مهمبضدنش٠ذمضكتدث

لثأطينم،مإممأهلدهتيا

سخم،ملىق(هدمتمبث

يكل«هغمهئ»نبو»لبه

 

.٠.ءع

لحمههه»ههأسه»ع»ن»هاه«أرقلح٢ململةااوتوهاقثيثسننضمة



ال-.ةيولعس

.،ملهل، مهتنهمرعسبلرتقه

،..٠«هنسكغول

يم/مهتامجه/تلألبنل(

يي»لدنةلباينهئ

نيان.رآمان،جهع،وهإدنم

وكيكىنهدنل،ننثجنعوال

جينبههتةلنخبنتثب

رسننمثبشخهينقنحمهم

نلإنيتىنغرهأنلأسئبيمل

يلهه،مناهلعلينعاكد»

ريننمثر٠نئمسج٥ببمثهه

.يمهيمان«ريملنب٠هتتنلنئ

.نهديلهه٠،لهمعيشب»نأت

ء،مثسطنيطااىلنتهكاق،

 

مل»»اليبجق٢ململعاته٠«ملهوههسثتةيناهآه«»يريههس

»»اتعانهبن.»كانه-لاقملمقه«»هههي»عهعملههنتثأعهبملو»عدوه«يبهص

عقثههالملالهعملأصو)الكل»»هو)»اومله«الهمل»ان»هوعاقان»هسمه

.
عال،انكاحلململميأاناقمهانا٧ه»انملهلهياههب«هتسمه،ه٣هرتلهممليبو»»له

،،هئهاقنهت»و»نقح»انهووحان»أ»مل«اقأةهتمل٧أهيههاق».

»»عه،»ب»ملظوللع



ح.٠بهوم٠،

أفهغبجوهأخإطولزفافبئ

.نهملدننمينقييبهم«قهههاينغو

..ح
هسمل)ولواإن٠ووهءنفنوال

اهلإ«للألآننللةمث

.نميلنلنهيميضس

ديمثاي،نيىلدئالهن»

ايولله٠ض،ح«سانههه

يبنلايبنإظاضهودنم

ءن٠«ؤم«جه،عهتئلةثنه

يئمةضونفإعح»

ادنىبوهخنينحهةنثيئ

الياملينيفنللنإإطهطحهه

،
... وهثسييحه٥عهافقوول٠ضهئسن»

،
،و.

نل٠ء،عنمهضيلينوإيئنو

 

لمل.»أاقه»ءظ٧وة»ب



-«»ل-

(،هه.،،ه

هعع٠دهح»مكوسذحبقه

وه.وهو

ءنه»نكماليضملخدنرلمه

وليمعهه(.ه

»رينفع،ههل،.هحهنوو

..رتع

إ،ملىفلفخزتر»نينط

له.وت.

ءإنسلهولكنذنهتنىلن

ذه
مهرلملرثطمشط،مينيشطع

،

ينظقئهينإثئبإزلقنن»اف

.٠..دهي.،(..ول

اغةآول٠نيعئينهم

هل٠
)هتنبسن٠وةهلليعيهخه

..

ند،ئههنيمنمظكبىنادمله

ه.٠

إظثه)شههتينسئهدنعل

وه

ئاغنؤمئرميئبإملةلنين.

،.مس(..به،

ي٥هاسأضه٠عمعهرهاط

.و
نلدن«لمههيينهيهبءتددلل

~

... ..
ملأت»ه«هرومله«هقمل«اقالملعسمممدح««سهةوسئهمينو»»هلقأللق»ملأىأ.

بممس««هه»عههت٠



-عيبل-

اي«ق»قللكلالال

»قئ)»هليلب»هللقئ٧ط٠

قلعتعهق«ب«عهنيبوهكسكتقوعهق»ع،٥هنثهت«.ي)

قققنوبعنقققئمتهقلطق٣قمقمطاق٠

.»هوهث»أ»أاناق»»»»هلأس

مث،عه..،عهلءي

إ،سهنيدحومهوإئ«

.ل
٠ازغ«سفهنوإناههطمه

٠.

و
»ينعلحنموههقطهىل

ول،
للحممهانفالمإءسه

.
يمهثندننح»ايكاو

..٠
رهههدئإدنم٠هط«خننمل

انينءةقنيئدههنعخه

و.
،٠اقمثنتينيهممةلاخهنب

»هله،ورتم

م،عهمع٠»«ثثل

ول،.وههه

و«٠هه٦دنافنإب،ةقعععهننهلا

عهتهوت.٠،

لخآ،قهإةدفعهننوة

٠لينءطدنإطنهختالط

دفنتأنالضلةةنننطا

مه



-»»ال.تعس

وه.

ل،ن٠نهعيعمللقئ٠،ظ

.،٠.

هكعهللل٠سدثسكإءينلعل

...هل ٠لفن؛ووهيثنهو،هطمهلال

،،ه،هموه

نيبسنلايهمةقهله

رميه.،دهليبثاهدنحتويكوضثه

وه

نإنت،همانطايهلكل

ال،٨هليهبأحهسأسونلالت٧حه»»هانأ

}هلهاامق»هل،هتقي»اللع»مهتان٠

لهنتسينيجيط،ملم

٠»يمهيتأن»نهنم

ل«لمثدمنس(رهإءحت

اىنندنالطضينهاتلثم

٨مهطلآوادنالنتههترير»

برعامو،إنلهأننههترمل٥ه

».هيينيس«دغهاغ

)،

ادمهثهههحنميهدنءلل«

لتكالمل،أن«دن



-ع»إل-

ول،
للآىلهث«ةثه،ههمثاهل

.ازع....

»ميدنلةتملنهل

هجعكي،..ه،أل

٠»ةهإهلسهصبرميف

.٠و..
يمهاحإينددننلليهصنعهثهح

بذهأل

٠يحتعهنمدنلليثقمفسئ

ملؤثننههلوومبء لعههعحإإئننهمقلهو

..،
.

٠إإتطهتلمثههةدنله

ه..هه.،اه٠مهل

ايعهيمعم٠جهةسد

ويلهضذةقلجسندئهامل

م٠ععهءهمهيب.بهلي

٧هصهإهوموليننينغهلن

ات

٠بهوإئدهختسثتذننط،كل

،..ه.
،عملهوه

بهمهحمهججمهاوادن

همئسيمننبننيهئنخهإقمهثئ

لك.

لء،هب،.لن.،

مجسإيهادعو٠عدهه

٠إثوإبهإقةعئاطاينةعثعقه٠

،..ه يم/انانوإننهههعوضوال

.وه

لطالهرننينننهييب٥ال»»أعه»ههذاهحمل»يبهوه٠ععسىلج،



-ا»ع-

»هلفينهنخههحلوندسن٠

«ضبلهنئللةال

هلهءلهمهكالهو

اقه٠عماطمهمهمقهمءع

.

ا٠نهثئلهنمشدمنس

،جا،،،هه

لهأجس،حقهمهدب-ه»

،مه

لئجاينألل»هنالو

ا.

٠«هيهنطهللل،هإينييط«

،إ..ماه(
ءصعمهخقعثل،عاهمه

ولنينهن،إنتنن،إه

...رت.

»كحنبشىلن«دخهكل

ولألص

٠»ينمنل،»مهنم

همثمببع،،ه٠

لناحتكءمينههالخه.ةط

هرت..،،ه

سثلرسمثبحه»د؛

٠.

لالج.ءانبهناكواينم«

.

مهئلههيقفنيننالميدن،ال

٠.لق

عهنهئهل«سثوإدثط

امليملاقهأهحهاقحهيتيالوهاوونمليباقلسأعملأهامهنميبكهمههه٠

)»هلب»ملعه»ههأاملويبلحأيبوإلململت»عه٠



٠صصععصعع»ولعععلل

نهحتحهه،ئإنطث،مل،هث

إدنىل٠سئينمهنب«دهغ

،يهتنيلءيطلالجمهنهدن

هتت٠نب»نين»هلإككل

ع-كيأوءأنئنهطمه

ينثقون٦هئلهندهسلل

.هفةوئ،كيئههثبالقن

اهلينامدننأيجةلعدن،

»مهرنعههقتنهءةمهلل«

سج٠هأهتنجيتليئياحملهىله

سةثسانهسل،الهيضلله

إندهحلسإلنبينه»هشرسمث

«هيادنانهحتهيهثحإئههحت

»كمهلةطثجلادنتهههملةل»لو

ه.م٠ألاا

٥هأل)عرهللهىننماطيج

 

مل»»هين«ههمثهبليذ«هوأااق»سةههئته»نس»انهم«هت»هآ»سوكو٠

اد»وهو»همهثأك»٠ويبهلأةايأ٥اق»كق٢ااهاوأقهةثععع»عهه»»حئم

عاق«كح»ملهله»هههالانسث»تعقملى»حهههوتالثاميك»ينيهرمنننم٠

لقه»«مله٠»حوق٠قق»قىمل٠



-»هل-ها.

»جلحوء.انيرهاظبههم

ئللنثحنهلزنيهدنرطهئ

طنع،دقفسإلسينم

»سجهينبهثعمهلةهههي،هنزهننهمه،أل

ءكناظهقهتثجات،

يمثسمممهعدت»هتسهدمهن

للخها«٠ويننهدنه،

.دسإينإإنةثع»قههميق

لننىنغيلكسهإعهه»

ب»أيهترممثننوننينه

وهننطوعإنهثههنتب

٠ليعهنننهظدنةنللن

هتئجلإينهيئهبهههتثجلمثو

هتثجهنظويللعمانج«جنإل»

«هنحمثرسمثادنلشهل

ع٨م،جلقننلندهلن»هوك

لهلنمإنخلمملل،عنقن

،انبه،قهنيسينلزنو



له-«اا-

إلع

...

«عظدلةهتمظسير

ب«يئعين«رةهلههمث

ههوههجارم

يههةههلح١ؤنن

ع،له.ي،،

اجمقمدمةمهاةةطضه

و،ه

ينهمكقنوللنحتسىنع،

٠.لو٠ال.إ يحمءإك«اطسيلينههلههتوميال

عع

»ىف

ملاملثانوكيلهكبدت

لبشيقهءننط،نيقييئعهث

لهني.هتلن«لإهمعضوهل

،.هه٠
و

رهتهعنستنسجعةحسلفكي

وه،٠ههعءقحل.

نمزللسبيدده.

..
اعل،هثهيطدتئضومثيكليبه

.جاص

هنإهكينإطخلبمثللب

مهرمع،

٠ل.مهم

،.ء(

إهحلةنظل«م

إكسلأللهميإ«ر

،إينضوهنينحل«حتسلي

اع«بئرس/اننيبلنغممث

،،بلعاهه

٠لهنيرهصبائ(ضنبهع

«٠



-لاق-عع

لإغيئريت«ههلإئههممث

٠عد،هإعةمجلورمطي

لنن(رسمثل«هيا«ر»أل

٠وكينلفئهبهلغني

إفنىف،هليغبقنتلهك

لةنئ»ئومبانهلنرت

يلهن«غجلنإقاننمث

ص،هيثغوايءسثهلىنناا»ل

لمؤي،يغلمثإرممثهتنييههمل

ثاخركءنه٠وه،دئهةن

ادن«هني.مم٠ءنبهللل،

بإدن.ء«رهتمثلةظدهك

»نيلرضهنيطيين«كيهلع

مجسأئةئنغ)نيجدتب

. )ئنهتو،م
٠.مل

يدهإدلنرزعسا؛

٠ول

٠»يننإره(الألهت«ه

 

لمهلهكههوهسههههيبهتنتر-سوأ»اساناه«همهه}.سرم

٠اام

امهو»»الايمالعجأهله،هثدهاخسا«»هتة/ههةملسوعهم«ههلعور»

هانههس،»سهسالملهجيبملهلاهلنتملهوعحهانر



عع٠-،»هث-

بء..هل

انينحهدننوملجممغقها

ب«دئرأل٠نيإدنملل»

ا

بيو...هول.له

اأاطتمثبجهدهبهجمل٥اء

٠مه
قيههنخيمثجهتبماهمل

و،.ك..ه

»مكبمالفغفههعبهه

٠هسهثهجررمينظيذضب

٠مل ههيفنيملآءنبيمهنللع

سدمدلهبننيكاحتدهت٠قنه

٠.

نيهطىن«)نميدمللة

هوق»هههو»أ»أاتاق»٨هل«قاأ»اناهترجههلأحهث»هاقه

امل»ه«أهي»حمههق»أحأ.

ات»ةتكسق»قل»اللت٠

.وه..هلهل

اونهت)شعنهانلقطمن

ول،.٠،لهه

هنىف،قبثليم،سهخعع

.

اؤظطضهمانائنيإدنطضو

،يتهقهعهفكوههوعهه»ل«ه»رهسوسهطاقةهيهرحقملهوله«ه»هو«اهلأح

اأه«»هيهمه»هأعأ»٠»سأ٠٧»ىارشنااحمل»ت»انأك»٠)»املورمعم

»ايهانو«لتسحأحه«املن»هي»ملة-هانب

وقق»ههعمقل»اسدوعمتجهواقق.كلهبهثميوهثهمهه»ه٠



-كل،-

ي

»نط،ولسثمعثه

.٠
يهمنئبملياضقةنيثنال

مبه..ه،٠٠(..،،

يملح

،..هل،،،ي

يهةخحبمم٠هبقهدطة

.٠
٠يثخبعألجضهنععه

٠(ي

متهييطغلل٧ثهضةا

،هم،،،٠عم

هه؟ليدهلليههههععلال

ول.ع

لحتخئعقنوم٢دنللء

..

٠انمثلذنهأايل

،ول

م،هوهبةنةبلهتنة،ووثه

هبههه،اله،.

)مهساوعمجءمقع٨هدط

)..
يمعهذنهفني)ملاهوولءلإئ

٠
اايلعنهعهههنويههل»فنع

ك
يةهب،»تئهإطههن،يننبهي

ص،٠ملل

يثسصبإلملردنيللب

.
لنوه،يقاطسعثإممللةم

ه..هل،...هه

يعيبدههإطهيلنهلننيا

،».»يبأوح«»أاهاقهقتعيبو»هسقأيبع٢ملاهاوته.



-»او-

لهوهههج.،.

لدنهنسانهح،إنهعحبمه

،ه،.هءهعه

٠يلعده٥ملحبوهسب

يدنيوهعهحهئمسحتل«

٠و.به،،

.نممهنيمث.ددهاخهآ

ات«»)»»ايقلعات«قل«»لات

»قئ١قلمتئقحنقتلي٥طملال»ع

أنيب٠«عه،عهث٠عوهمهتعهت٠إلكل.

طقةا»قققك،ع٧قمقمطاق٠٥

.كطأسي»هيه»ححعهيسو»هلليسايأؤ»له»هااتلع

كن)»كذوسهلى٥»اقىتملسلأاتج،اهل»ب

ول
لحلموهههلوئليهكلدحتلل

وه
لتكتل«للأئمثس٦ههم

ه.هوه،ول،

يننمثياملهننءلانق

.ح

.اهلثملشكلةههنهيبئ

.و..

لحتوسجاوهوسجطهمثيهنال

،ره.(..،.ه

ن-ةبهل/قدنماطبيخ

،ههيهلاع.

سهاهدمعةع،سغخههيلة

.....ه ٠سهةنعذنجىلت»هثقالحت

 

.«حكمل٠»ههمو٠



.لسع»مل-

بوث٠
٠بلوه،

.»هدحيفادهل،هاهثح

.٠كل

.هيؤقنىلفه»ةملولددمله

،
)

هللتبءه.
مهضدللةهنموللوةنههنه

.منأينههثملللقمثاهئهننه

ع،مانإذنصنهلغنينخطئ

ههمع

رياكهنقهلشث،ووخهظنديلغههبن

طهل
همىمغنلضدنلل«هإهمطهث

وهم.

ل،آيننذنىثهضءإننيخ

ا،،.راه،

هملفلينت،ينهاسهجالمننقههن»

(هل

لمدمثولهنننمثسنومث

««عبه»اندكالهو

جوه..،.هه»٠

»ملذإضخسهاهقههلهولو

٠لهألهوهمه،



قصليكلت-عن،٩

كرت
سندئفينيهع«لطهلل

و،

مسئهطنينيبييكشس٥

ءام٠.٠،٠

عه٠لكلههامةهيينعطعل

مل«،لو«هقههحلثىننه»

«مهعنيكإمهننايمث

،ه ٠لن«سنيهئ٨مه،ر

يسجهةحههسمثعملل،تملمثههن

مينلإنمثمننبوهثههلول

حتهعهالطمرنمننوييدنه»

هيكيشاهتئيهدنهميدنع

.

امةغومثهمينسهههليرك

لاقه»المهملوهمههوأ»هتويب-هلاقو»»لالحاق«٢ح٢ااع»ععهأهحاق«

ا٥هتهاممهتزاق»هت»هاهققا»عع»هن«سع»هو٠،

)حملممتاقعهثهةأا»»هو-قلسسأ»هسميوه.الأه«مللن»و

ملههتيبمل»سمل»»كفح٢جان»حثأهي»«أهحلله-ملح»»ع»ههك(هتهس٠

ع»ل)محهعكناهلقلملءحه»س»نه»»»هلا»ه»»هأساملحال»ة»ههبنلهجأ

هله»ه»ه

سنغمىلنمع

هللا)هه«هعه٠هو،كعهتهتهثوههتههع.»

ةايملهيكملوع٠هثحبهة)»هيامههههي»هالمهوع»حاقعهكنب.»يندتهينههح

عة»عههبهو»ههتع»ههءهع»هسهتهنهوة،ع«مثسخم»ةس»هلينمهنلهه»هعائعههه٠

إيأ»اسان.هئه٠»دمثهمه»هعهمل»هتصح»»الحهو،م»هنهووهه»هتههورل»لمثو

،عنيههقمسهعسههه٠



اس،اط-

٠م بمنتثنبندسئ»نم

هفنك«ايقنكههمث

ه،.وه.رج

،سصسمو»»ذهالجن»

حق..له

إةطهنب»ذلهثسالل

لحتمننههولمهس،سثملدين

٠ك٠..

»دنةمللةإننت٦هئه

هقمع،تههله.

٠إ،تنتعىنصفحه

ين«هتين)منن.يهننكل

ندننهتهنهيمخلهخالب

هت)هينائ(يهنهل»هل

٠حت«مهتبهةحتبون(

سهج»قطنهغآ«دئمين

٠انيذئهكيخينم.ذتن»

انييهنعئسنس،هطىنمننيط

٠.

نادثنهئ،ىنهلانمثسذدههن

 

.
،لقي»»حاللاالنة)رتق٠هملعوآهع»رننيكوههه«هثمهصههمهقو

هنايقي٠٧»لمايدعينصةئهتهبوكت.»»والوميحثن«»يبهووهههتهههآوه«ءه

كفهملعومثسىفهناكهت«و»العههتملهاقمتهي»»يفعمله«اقهاانتان٠

»حالخلملقت٠٠ة»لمل٠ل٥هري.ه«عهنه،ههههقمههلن»هص



لعكل»-

ال،طاهبهيأس»»هملقاملهثيه«ه

هثهواأ»سهانايهله،٠

،،إلهء٠ه٠ مهادمبملهمرهسيمايه

وت.

.لملمتيضارتللةطمدن

.لت
لدعيلللبىلنل/دروبال

.٠٠٠

انيتيدهخننقذمل

٠.أل

يض«قل٨دلهن،انر»

العل.

،

قلكمه٢لعبهفنك

.ك

٠انكهحلناندلل

له،مألكم٠

٠حدماسوبلدغنميهحياه

~رمألأنسأء«ءمةيتس

و٠.

ئ٠ضمينجةههفيلينولا

٠٠.ر
اظننهلحسه،مهللل

.لملنهمهاوهلدنطحنلدمنحهثح

وعههن
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كسميينتم»مدنسهمحعلع
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علهت٨حهوناح»ميان»النتمل٠

لقق»ه-مهتعلق

ال»ارريهاس

جامهمه،هو»،قد



لح«لل-ما

.اليإنآنبهإةحعئ»ءلهئ

ول،«ل،ئ..ي

باقنله؛هابهطمهيةيط

دبهثس،سمىلالنيرضاحل

٠لكثط.وينحلهخعتر«هنو٥

قيهئوكمهرمندهرئثة

٠»»مهوريهنحترظط

٣ه٠..كه

هفدههبهلةم،رمس

.،،مهكته.
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.

٠رىننيحنسةلنةىليخمهمئ

ك.ال

لكنانتمقنهيدمثسهث٠«ع

ركيدإئلينثلمثيأو.

ل»امهنسهيرىواهلانقه»هس»»وهع٢ملاهاس٠عأهيهيايهلهدعثأييالهاع

»هعملهأ»»لواقم

»ملاي»ده»»لال»»لهنت»مل«»كيملحهق،حهل»أاىاقةحم



-«لو-

هن«لل٦«يلةيم

٠لةنلمنإدنبنربءر

رضشعينضهنيررأمؤ

٠رإنينسضاختهامثمثالأ»هل

رننحن»نيثصءمث

٠دنيلنئسبلو«ردنب

ىلألنإنلآمث

جهذن»رانهكسبملدين

دملرسثلأهممسلماللل»لأ

ندمإنظسقبهئىنهليغ

هث٠»يهريهسهظعهقاه«هأ»

»هقهبهيأعقى،ة،ي«هيهي»»رقملااق«هث«ج«هت«ا

١»هاأهأسانأ«س٠

لهللهولتمضب»نيس

للض.كجهلوهك

،لهجىقالولءهقو»دهف

««سن»همئي«ع١

»لهم..ه

ال،إتهلطهخغةه،

(ههءه.ك،

«رملأسجعههبههإذنال

كوه.
.سههنننهطملو»همه«نهو



مهععكحمللع-

ل،جلئ،غ«دضهالل

،ي.وتعمثادئحملهبالهظب

ليلجيقلسعلهيمةهوملنظ

ئهتريهنملسهد(سنب)ال

ملهئعي}مهنسسنياهععمه

٠»توينس(وملمثهصئعلبه

أل.

»نسقاطاثرةنثه

(يهلكأل

الننتسهيةملينعن

هل
،همهسهمهتوإينهننكشلاق

هئهنعلزملرنئ٠ضويمن

لالجىرنسهنكوليفان

٠عنقيإنإيناطلعن

إفئج،هتنهتإنهن«حهله

٠يلهنعمثيمذئبإحنج«

.٠لت
ايينيثنئعرتسثخألههع

 

اط»تة٠هن٠قآ»احهيبهله»أ٧ت»ه٠ت»»هققهلولهك»»وه

م.

عادعروا

إمل١اقانانمن٧هح«نهتووهملهع»مل«مل»و»٥«املالققملأللمثهو»سلري،



-لل،-

للوهفنيطيياغيطيضهن

.تهه٠،٠.

يعاقبههيتسب

.هلل.اه٠و،

نيننمعف»اكةعبننعملهعع٥

»»هقلعن«

قئال»الطمب٥القئ»ب»قثملني،مل»»مل٥ال»ع

»عئهوهيب٠«عهنيمولم٠٣ي

»كالملامل٥قملقئقمهةجلطع٣قلنطقل»٠

٠هل

ىليشللعيالصهانةبشن

،٠،..،)

وللنؤدلحنط٠هفللب

هه،،كهو

سهجعهههم،ذجققحلخمغاعءه

ذه٠ك

٠يثعمنملدن»،دتملمثو

)
،ظءناينظالجيمه»

له٠

»ضهنييننثهبن

٠
انهلالايقن«صممههه

ولوهكو٠يه

٠لرتهعليفباابه

٠
إدلملهئ،نولبىليشر،ه

ل)»»نوفالوءهثلملأام»سههح».قلق٠ال٥٥لمل»ح»»»»»تاملعيباق»٧«»

سهحس٠»ملأتي»ال»كناهلللملحاق»»٨و»»املاهمهىليشوههاههةائ»كله

ال»»اوجملاملةه»»»»اقحت»ثأ«اقالة٠طء٥هعملىل٠»ململويب



س،لللععح-

لهو،،ه..

٠لمثخ،من.إعهعدللبلال

يمبلهمممممه

»مواقهع،حانموهإردن

٠هل٠

هل٠..له

يفبالمملصعهإنةذن

وت
بلنظ،سهينىسثهكلل،

.

ه،.،ويه

٥عههجسم،عمو-اخةوملان

٠

٠لهليباليل«بمههنمث.هتئهل

إأجبانممثءتدييههينمعيي

(..وههلل.

»وفعيللنطهليده

رن«بنهمثاهنويلل

إإل.ول٠(ه
٠يحةدد»داغللب؛روال

.٠وه٠ب

)هيرمسةململلةعؤرسمث

إهنضئرير-نمنيك

إمنهر٠نمثمننطإكةههمه

٠هثههتكييايتهد،اتنب

جم،ه٠ق،(.

٠ع،هوحعهوايده»ال

هالا،م لهلج،نسمثك٥يهايطلومع

يث(الطدهئس.ةينهينبت



-«مل،-

٠حل

سألنتدحءام«لينةهيئت

م٠ط،.بعءهه

ي٥قد،معح.هلو

).
يه-مهتللعبط»

٠حك

المثددلليثقمالط لث٠ ألمد

٠٠هه»،٠،ه سثقتدهه،ناافنند،

،..بهقر،إله

يت«ملختةه»هينب»ةع

،كال
رت.وهع.عه

٠انرقيداثييحلمنرسلة

.عء،هه.وه،٠

إقتقكهمقع،خإطوج»

،أل.٠(.مثوه

٠يهسه.دهمدهوللم

وهوه٠..،،٠،م

نهب٠ءبهل٠والخصدهههتايطمعف

»ل«»ققل»مل،

»قا٥رتئمتقان٥آل(.

قئى،عههه٥كععهعلمهنحكهوهههههماحهلرهتععسهههمم

قققئهقمقث»قققكط»قنقهطقل٥ه

لننينينآةوإظهمث

ب«إهنينييهيقالنهدثدينب،

اىننةهلئنمثويلن

للل

هبرسهطه،».ده«هنفهثطه

 

لطىعه»لاودنتسأ»أهمتتللالح).»انأ٧الملمهأرق»لاقهح،ب



-للإل-

ره«الكلاللدرتلكل«يبقع

»ه«٠ةلجهلاملمهسان٠لهليقو».لايأ»ه»عالسمل»اناهتهنأ

٠عه٠٠

»هقاسانثقءات«سسدو،اللمهةهلملململلملريلانهامأ»»»سليب

ءهبيبحسحلكلله)عع»أقق.لس«اهلم»سويفحكلأهوهثاننوا٧هوس

»هاناهئ»ان»»»اسوان»حهقاحهأنستان.

بم«٠»ملجهلةقلاملهو،.للقملحسدعساطاسلس»ان

سلفهكا٢سي»ىقملهليذلهنضعأ««أ»كقهريهتس«سي»الين

لوقح»سانس»أهلأهيريحاقان»٥أ»النتق٧سهزس٠«»»فا

«س«أه«هسههلأقملهلآرهه»انت»»»هو.»واس

ن»مداهبللس

«يبههبيحهاانحهأهو»هحهو»ملاعهيانملهوهث«أهيع٧ي»نحيبهيعهثال٠

»هوأهوىو»»أهوهب»مهعههوس«»قهحهثهثسهلحههوهرهص»وهل

«اهلأهملهتململهوأهث»»هويبت»»يبلقهقلقأحه«سهأححيهثههق٠

كناقققملأ»أهثهراقاهلهاب

،«اوال«

ات»عارتهوعاتللقاجاكقط)ة٠طقطقململكلهو.آلطق

ققطق٥الملق»اقئال«

 

ا»ه«.إل»عقب«اهتهنهوملنهينهشب»ا٢وائلدث،هنيحت

امل٠لال»»سان»سات»)»»الأعامل»هلقماهئنتالي

هوت،

ال٠للابإلاهت«هيل«كملنج»»هوهنينلئو٠

هه٠ههمهد،
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،

صلعصجمجار»هنساه«.«هغ،»ا»ىف«ههمعة٠
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ءاه

»حت٠والاأقا٠»اهت«٠هيلةم،إ»»هلن،معت

مم

او٠إقأوذااقيوان٠اهتهن٠.نلن»مهوتنلف

لل.»ل،اهو«٠لةحغلوم)هسكعق

قل٠»ملرلقاه«٠يمغأ»»هلجثمؤع

مع،،نم.

ار٠أل،لبلواهيعلن،عهضن»هو»آىهضال
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اف٠»لمل»ساه»)»»الأحال»٥اقوإقهعه»»نتهو٠

»ققحةس»ساان٠»هنبهإطن»امههاطهل٠

٠»»«سلبهلحال»»المهنهمله)هتهملح٠

اه٠٠

.لا.ملوي»»»اهانباهي«٠يثط»انجةخال»»هويدثكنيدث

»للحلان٠اه«٠ههدنلعه»»هدهخقهملم

ءء٠لع
ةل).لآلكنلماهت«٠إهظمههف»قق»٠هةمهمث

٠»لئملس»ه»٠له«٠إعهته»»هوإسه٠٠

٠»ل٠،تاوقققال»٠اهته٠هوهعع»»هلبهع،

اإلئل).للاه«٠الطط»»كللدطط

٠والا٠»هققاقاان٠اهته٠رر«ه»»كلريمقلنهتص

»وه...ي..

٠»لم،اهي«٠لذفنإل»»هو٠،إتاطنآ

لولويابللاه«٠طسولل»»كللل،لل٠

ار٠ل«للأقق٠،اه«٠يها،ه»»هلنإخه

اا٠ملألالء«انهاا٠اه«٠ىهم»»هوالهدنهه



-،لل-

»اهب)»ال»ملعبلاعلععمثسمقمث

اف٠لا«ملمواههبةلمث»»هلبقللا

ال٠لاإل)لاه«٠ادم»»كلملدهيلع

»٠للعار»اه«٠سطوه»»هوعطعهع

للءلل،اه،اه«٠٠رتمهاط»ابهوممةعخ

هكملر»اع٠سهمث»»هوسثمل

ال٠لوو)الاهو«٠ممقءمدإ»»هلنةمدان

امل٠لكللل٠لاه«٠»طممل»»هوادرء

ي)تاهي«٠بةطدهحبمهمةمايت.)ملهل«).هاهي«٠

همهت»»هلبهرب

٠لعلا»لانااهنت٠ام٠عهدد»»هو٠.آهههمع

.لل،لءوملهو«٠نةمهو»»هدنخرأ

الالعلب«اهب«٠مل»»ألنيين

لع«ل،جاوأا«»٠اه«٠ل٨يخ،»»هولهمحت.

٠ل»يملاللاههن،اسا»»هلإضج

»لأل»ملراقملهن٠اعيت«»»كلبت«

«لعلاأاا٠واهو«٠،قثلينكمهلبع

ده-جلب،هي»ةريك»هاه،حاق»»ينمل

ال٠ا،آلململوباه«٠ايتس»»هد١قمه

-لبللاهو«٠هبنن»»هدسثلد

امل٠همل»ملر»اعاغول»»اورتو(

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~



-»ال-

»ههن٠لت«ملم»ماقلان،هامقاملاهو»هلق٠-»الاحاينيمعحتمأه

أالك«أهلهاأرق»الا-»الانإدنهضصههث٠ه

-).»»نساهب٠«.ثيمهو»»هوإمثر

لق٠لحلمل٠ع.»الاحبكهم٠دلململحهو»س»«تحاقعملان٠

ال٠لجألاق»بملأقق.اه«٠؛عصعالصا»»هلب)ريا٠.

اا٠لطعاأنت٠واعمم)هلما»»كلمسملل

-لهئلاعييينقط»»هلبءان

عليوا٠آلاه«٠لبهد،اا».نط

يه

«اق،،ملم«اهت«٠عج؛»»هوالهج

ته٠...

٠كلإللل،كاعجضآ»»هلرقمل

قل٠عل«علعلهيءمثهاهه«مثههةنيهو

قمل٠هلعملرلعاهوءمثهههههههفه»»هولاقس»زع

لل٠»لوململا»هن،ال««ا،«»»هلهوهتهم«،ا

«

«

«

«

اا٠ألل»ل٠لوهلهث«٠خدطحهع»ائ»مث..عءء

«

«

األ»اب،ياوذل«حامي«٠صهتمههمث«ع»»او««««.

٠»هلئملتسن.آللهث«٠هوسهس«.»»هوسءهس....

٠ال»٠اقملان٠لزعماع»هبل»»هو»»ججا

لهوهسانبهق«««.كل»ح»هله«»»..«.انأمهأه»مهههعهئاه

»هو»هت»هماهمهقة»هتس»ه»ثلهملهههنت.
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هلح

آلآل

.

آلمل
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.

اطسمتعهأهطاقهام»أع.٠ص٠٠ق٠»الح«٠

»هقمعا-اثام-قمحلقمهةهاكانحسململهةسانج«اأ»هوو»»قعص

»تهأ«ساحهو»هاويلملههي.رل٠قه«ههيملهقملحه)«مل»ملأ٥عه.ا»»

جمقهيبهيملهأحجكاللقبقت»»مهتسأ»ه»أ»املهيهله٥هحه٠.٠ط

»٨هسانأساقملعه..قوء،مه»»مهحهأملأ»»همللحء»حهأس

هواملهههحيبا٠٠٠اا٠٠٠٠اا٠.

ايرلتخت»ت»»هاأهت»»هو»أههوعارهاثهااواق»أقنتهومهههع،

»هواقملقهتنت»همهخمل«س.}٠ح٠ا٠ق»٠اج.

»هلحعأمهح»هوه»اهلاامهملاقهةس٠»

»هوطحملعاملنييبعة»»املا٠٦٠ح»

»هلمليبيالوانمتعات«هيووست«مهالةلملفله٧حكناط

»هو»أقىت««««)س»مهمهأهعمهةقاملعي»»رمك«أ«لن»ام.٠ا،

هن»ح»الملته٠عءمله،»سأكح»اقمله٠لتواملحهلأيململحتوهوسمل».ء

افء».»الاحوهتنتااامهههيأ،ملاومههمتتعه،أةقمعهال«نتعصهأهاس

~.»اق٠سهس«هيسبحااااعق»قا٠»

»عوإيقنهسهط.للكحهلهع١ههلنتاناكوهلاحكئ«»أهك٠رل٠اتء

٧كنه»أ)هوحهسيبقام٠طئوعلأاا«هساملعأتهمهه«»ملس»طم٧مل٠

اتنتلققملكم»ملحملس»»عقأاقطهثهتو»ام٠٠٠جا٠ا٠ه

)»الان»ملاع»الحتءامل-هبتمهه»»ململتعوح«٠»ةفع-)»الان

الس٠»امل«.»آل-»»اق«»قي٠٠٧ق.حل٠٠٠»

طئوع»»»هوقئينلن٠هبتمهه»ت٧ي»عهت٠ةإل.الال)»اا«إمن٧.ع»

لتوا»هويبهمههاأأ.)مهحه٠ملهنوهههوعأهيحهل»ن»يباهلري٠.اكإل٠»

.الان»ململي»هت.هلإل.هالعاكئعمهه٧ملململم»اإلق٠ا»

اترع»»»هومل٥»ر»»الهالاململ.حلعع٠٠حم»٠»

)»ومن»»»مل»ر»عهئ٠)هل-كلمهه«قم٠قلع«٠«-كوهاس

»انعإل.٠٠٠..ا٦ق٠

لتقملأامهه»ماسا»ع-هلملع

»لها٧تململ.ا

اهلو»ملظم

ققح»ملرياقعحتحتملقإلع

»عانقو»»»تملع

الح»»قالع

قالعالامل٠

»هعمل»اقحقح٠اعاعع

»تاعاقوان»»ململ٠»ا.ل

».»ملسوكاكءو

»هاملسوأت»»٠

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~



٠عه-«وو-

قط-اقح(ت»»»٧مل.الا٠ا٠٠٠«٠٠ا»امل«٠»هو

اتنت»»»»هاتملصو«أحريكلح»يب»»تبا٠عإ٠«»حل»»

)»اهلان»إلاك٠ال٠ملاع-هطث»اقه»قرململ٠»»لتقمله»ثسهب»الهوس

»امل«٠ق٠-عتمههقرململى»امل«٠(.-هبتمهه»ةململم٠»ملاع

قتنتلاو«هعييبهرقههوالنتهلالنتق٧هي،ىسل

قط»أمل-سربملع»قملهسري.

اتنتقب«ت»هاأهوليبطمبههه»ههأى)»الان)٠ا٠٠»ح«خمللج

هتتمهه»مل٠««.قملآلمسث»يب٧لإل.»اق«.لوجق٠حل»لاحب

اتنتاتسحكأ»ليباه٠ث»يب»»٠ا٠جحماج٠»للع

»»اهلان»»تب»قعة

اتنتات٧هتملحكأ٥اق.ملهو»ح»ايأح٠.انتململ٠ع«٠عو»»لجل

(تهمههال»تهت.ملم-ث»يبملالس»حهئ٠إل»-)»»اله

»ملم»يفمللة-ث»اقه»إل،ب»حوءملة»-.اله»٠٧

ءه«٠مل٠-)»اهلان»»آ٠٠٠عجقاحل»ملهو

»عتمولئقمهتقط-لحلقملأكم»ملهيح٠كبرتوو،ملحههو»أحليوهءعبمل.املس

كمكعك-لأيالأ-قبح٠قعق.ا٠لع»مللإل

ق»،ه»اج»أسققس»أثح»س..«٠جاجع»ا»»اخ

ع٠طكهته٢»أسلقحلطءأعيب٠.حههو»»٠ات«٠طعوستيب١كنأحايحايس

يبو»سس»هت»س٠(متئوع؛أح»هيقملسملوس،س٠قط٠«.

قل٠ملريسملةح).ع٠اع.ا٠ق».٠اع»ملةمل

لاسه»ه٢»أسقبقمله»هعأأهمث»»ث»أهيط»أهتملأ٠(قهترعآلأه»هقلملطهبهأق

اق٠ململ٠قل٠ملا).ج٦٠ج٠حاج٦٠٦»يعي

جلتو٧أهحقرات»»مهتملأ٠٠لح٠ع٠٠٠ا٠٠»الىفل

هقئاعهيبأومي.قأسو«أححه٢اأهعي»ملكممله.وسهققمهصح»يبأ

اق«اي٠..هينسقهحاأهس٠عحل٠ج«ع٠ل»»امل

ليبقمل»ه،ملوهواوأهالو٠اقا٠٠٠.ا٠٠»ئيملح

ققحقئاع«ملقهيبمأح»٥»امل٠ء»٥ه«سس.يب»ى»هاو٣ههأكواملقمنل

نتأعه٠مل»هنملري»ه»عام»هوآد٧أيبتصاتء)سهأحآتملململ٠»ةقلقم

»اوهق»»سهسهقئ»ى»هويبهلهه٠قثو»٢سافح٧ملململرع٠وعو«

الانه»اوهلااي»نهيملع«مل»«أنتأا«و٠قثو»٢سهأت»ململت٠٠»»لآل

)»سرعوظ»ح»ال»ملاتامل«مل»»عوقحهيملهقحهملسكنقمههتلحريأعمل«»عس

هقأاممهؤهثملاقع»»»حريب)سهأع»ر٠٠.٠ا٠»حوي

جطهل»»امتهيهظ»ه«أانااققلملهومهاحمهالري٠اتنت)سهأه«.

»»سأقملأه»٥ق٥ملتسعلمل»»ال»ه»«»هكناهو)هريأهيهثهه

ن»»املجقمله«ه٠»لحمعج»قق٠ج»ع٠»»لا

هلوه٠ةأهأ٥نتهه»اق٥أحههمإي.طلهو،ملىأملحتر٨هوهوأحمه»«تمهاق»٠

قئظ)٢لقتحثأحالح»عااع٠»»»هو

،»اقةح»ومث»هانه»طااو«»»لملاعهحجطكملسةوعهثوع»»هتاقالملء

اوهه«،ملأحكايح٧أمههالىفايوهاوهياأامل»»»اقحاس

»»)لسانتع«ايقنتهرقتق»سهأهملع٠٠٠عج»»امل



-«وعا-ك

ط»هبثأ«حهنو٦ههته»«اقري٠»دايعأسملأسهدن»»هلعققحيس

كيحلمهعهمههبيالحه»جن««ال٠ققج«ق»كيالمساملهر!»ملعا

٥هوملههوملآك)ى«ه»هملط»ت»هح،ملههو.)»اووطههيبن»القق،هملهسقملح

حانطمههياوأ»اقويبعمهجعملحثاقهبيب»٢لملتعهأع»ملر٠»امل«٠علط
،اقخعقامه-(مهعام»أه»اعقو.»تان»أ»العلت»»مهسوو~ملهيهبن»ق

قح-ملحأهيهآقتىه»ع«لملكىللهيبع٠قبملمتئوعاي٠ذت»»»عسه.

.»»عاهيلمي،قن«»ناململهيحالعاو»متهمهأح»هامءععو»أنه

عاتورت.»»»»املعاصح«ملهه»أأح٦٠»قاا٠حق»االئي٢ج

مل»دع.».»»هفمتهه٥وهييباقلق-هنأوحصهلعهحكنهلو٧أعملتحهملس

هملتصتههلو»ةااق»همههعاه٠قتنت»اقح«قق٥مهحملواملق.٠لا»»)ال

،يبع»اقق»امل٥اه»مهأ٧تهأيبملهق٥اقسيملا»»اق٠أ٠قت»عاس

عح»اقاققهأ٧هوسلقحه»هرسكنألاس-ملح»هاوملههعملهأاهلنتق.ققئخت

»اققن٥»ه»جأسمله٠قاق٠ا٠٠»ليل

ململراتنتقتملحم»هوحس«هعمليب،مللتحتتسأملأح«هييق.ههأكث٠.قأنتمل.»»ال

طقئاعااملأةهلهنةسمل»يهققهملسسى»ج٦٠ق٠»لة»

ةقئاع»سأملأحهله«»اق»»بكناس»-ييبعح٠٦اق».قن

«(.قئنتملحعحهيبندكههصقئنتهكأ٥أ»اقح٦كحافسملح٠ملقهوكهحأهه

.قلق»»»انس»»كولمهانعهل»٠اترعهه»اأهل»لقمل»املهملعكهاقس

ك»نتأن«ه،٠٠ع»حب٠٠٠٠»٠٠٠٠٠وع٠

٥متبوعالهومهه«ههي«»»يهنتسه»أمهأهعمله٠اترعقله»مللمل٥امل٥ةه»»متهاس

يبؤيبيهيمتهقجحهمهاهلنتقح٠٠ق٠»عاق٠عححل»ال

قطقخيعنسيه-اطهوهيها.حكصهواه»وكاقلم»»»مهسأ»-اقح

كيمليمل«٠قل٠)»»»التيهصسمل«حهأهوهملهملنتمتعيبها)حيقنتعام.

اتو.»»»عقو)أيقالحههمللهقلق»هريأعقأ»حهت.»لجلتلقا«

ن»هءسليهقئ»لمل»هاأ٠طقه،مهناه٣سمللةاوه٠»٠.»اث»

هتهالهو»-»»متوظالحتمل».ملالينبهأسقاقققق.اململقه»٠»ةلق

طكيبومهانسجململعاو٠٠٥ا٠٠ا٠٠ق«قا»املا

كتهنتقهوقملمت«املهاو»ملع»تملع»امل«.ا.ملتمل.لختهان»ق»»هسجململع»٥ه»لج

كوت»صأاقتقههن»هف٧ه»أه٠»عاذوللعهل»٥هيبههاملهأس.ذلءلآل«

ملهاملململ٠»٠٠»٠ق.٠حل٠ء»ه

كوهامل»اق-»»املحللق»ائ٠ومنولمع،ململءاا٠»ا.٠»»هل

»تليه«»ههيربكصح»ىلرا٠٠٠ا٠عقعااع»»لح

كط«هواق.»»دياعاة٠عوةلج

طهل٠ريأهتيبقأهسارك»ألالقنت.»»»»هل«.ملاملقه»اقهحهن»هلع

««.وواتململ٠٠ق»اس٠٠٠٩»ا»»لاح

اوه»»ع»أعواتااتنتاه»»٥املهملء»حهو٠ةالو»معأملأههمهة»ليق»»هل

يب.».»املااجتململ.««.»ةمل)هنا«(.هاياولأهمي»حاتا٠٠»لجل

حهلهكهنإي٠ملهماوملقح»اا«يبمليبعهبو»،ملعقه.كئعاملهاهلوسثاقثملاملالع٠

لا«ن»عحتاملح»ج٠عال»٠٠٠٠.»»هوة

)هالووهنت»ه»اناو٠قتهأهتملسه»د«نستململتانو٠٠٠»»كلمل



هع-لك«لععل.ل

مهمهونتنكنالقم«اقو٠دمبهه»ه«ن»حع٢ملاحاو.ع»الج»الج٠بهو

.»ايه»هريعهأيبملأع.مهتليبقهي«هب»كوهس»»هو،هيلهيبيأح٠٠»عض

ملرتاقىفهعحسملههعهقكوسأيىإهكهثهمهوولهه»ع»ااح»»٠٠٠اا»ههل»

ققسهأهوو»اقححهق»هوس٣هيهب»هوحهعهىقأهههمهسه٥مهالري٧هلمل؛»»

»ههأههاج»عهأس٠»١صه»هورتهوهنمهحح٢مللتام.ع»٠٠ص»امل»٠

طهق)»»يكنس»»»القنتاقعههادهارقي٧»حا.»ص٠مه..

طهتلاتئعكهحا.ع٠»ا٠ا.وع٢ئث

اترعح»»٥لملههقهوع»٥مهم«مت٧أاملهو٠ملالسقعهي٧حىفهو.ململةمثهومل٠.هههو٠»»إله

اقرعوه»»٥«ع»هيسهوهأحلختهمههمهمأاملااعوةهقنتمةؤههأاقةهع

للهمل٠ق»ملب»٠٠ع٠وج»٠جقح٠ع٠»»مهف

متهاأ«أس.هق-قحهلهوعقلأسمهه٥»٥قم٠٥لتقهوهوهلأ«هوتعهأا

جأعيبأح٠عه»ب«تهفهيبطةري»مه»حجح«ةت»أ»هيح٠ا.ال«

متئوعحب»ققق٢٥ملهث»هيعققاقاهلاملافعثا،»ع»أعص٠قئنت٥يبلأعهث٧عهأه٠

حو»٠لملح٠«»»٠ا٠عق٠٠٦جقز»ا٢هث

ح»بكس»يملحملهو.لهأاقمتهيالهامل٠لتوه«أهه٧حهأهو٠ململهط

مليهيبهاهل»ه،أسققؤققم»ؤهأ»الهيململخململ٢ر٠ج.٠٠واك

الإي٠حؤسيباها.الهملميوالنتملمن»التلاهف»ن»هحيبه٠كوهو«٧٠عهنم٠

حو»٠لملآل٠٠٠٠٠«ال»ةمل

يبلاهنململ٠٥هلو«هاململيبأ٥عقهليبملهاأح»«»ان٠طئؤع»هلب.

هملفملهو.ململومثهومل٠٠ههنع٦٠ا«٠اا٠٠»اول

حمههوأنتملأ«عهوهمهقنتأتمللي٠آعععكس»أ٠أوعمهاقملهاقملاهل«ال»»ن»هي»الهس

عمهأوهقاانملهرلتوهوني٠»عكهو٠حإلمه٠الاختهه»هوط»ثت»لملع»ه.ولعاج

اترع»».»هي»هوط«عنتقهيهاطئنتههيبل٨٧٠هأهو٠ق«قهامعهل»و

.اهامههوعمل٠مل٠٠»هه»هولمل»ثتو٢لملهاوو٠.امهأاو«المهلطحص

مهح»ملوالع٠ع.عا.ا٠ع«جعق٠حل٠.جة»

اعن٠طعله،ملحهورييباقملققو«اقنيا»هانأهي«ع٥ململحهوملحعيهلعري

اال.تلحمه»عهراحل.ا».عق»٠٠ع٠ا»با«

كث٠»ههيه»أ»أثاق»طهقهقنتأهاقو٧عه،وهوهيح«حه»ص«أيبملهقحه»تهلأعأ.

اتنتهيبلهنتمل»»»»»هنع.٠»عاااع٠٠ق.).

لتقنماتس»».كولملاملبطاوهملهركنثيلملايهوركو٥هق٧٠هانأ٥رق٢»ملههث٠

ملوالحللهلكن»هر»ه»هح»ملاحاهو...املع»هونأمهعهسعجهلد

هاكأققثاقهنلهومهظ»هملأحععهو»هح»ال»سهلا،ال»٠ط).

ةلمطا،ملققاققنت»»مأاواقحهسله»»ملاسعاعةهقه٠٠»«.

.»تهققل٥املالنتملهسملهههأ٥هلههتتقملقيجححهحعقحه»»تلهط٢هيههيس

سط»هملأوأقملحهأمههه٠اا٠ال.٠ع٠٠٠»»لل

ق»هيكس»وكو»مللملهوامل٥ال.ةلهتكلملظأسقاتنت«هل٠»هطاقن

حمهم٠ملإححلطكههقم٥»ه»هحعوململعال٠.٥اجل٠ا٠٠»»لل

«»أصس»٥٣»أاومه٠قتاع)»لهوملر«هاحمل٥كتلأسق٢مهأحس

»»»املاعطهصه»ه»ه»هسجملله»٠.٥ج٠٠٠٠حل٠»»ملهو

مص-ع.-عي

اث١إفلملاوالهدد١

ان١ءإنل٨ن

بماللل(ياآلهنطالاينا

هنتهئ،يإهعنت

  



 



 



  

  



 


